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New Approach in Technical Vocational Education: Work-Process
Oriented Curriculum Model

Assoc. Professor Dr. Ramlee Mustapha
Director of Centre of Excellence for Learner Diversity

Faculty of Education
Universiti Kebangsaan Malaysia

Corresponding author: ramlee@pkrisc.cc.ukm.my

Abstract
Technological innovations, competitive pressures, organisational restructuring
are synonymous with globalisation. One of the critical challenges is for the
workers to learn quickly on-the-job due to the rapid changes in technical know-
how.  Thus, in order to adjust to the continuous changes and a successful
integration into the labour market, specific learning and work processes should
be considered in the development of the curriculum for training the workforce.
Medical and surgical nursing is a critical sector which is changing rapidly.  Thus,
the purpose of this paper is to report the results of an expert workshop conducted
to construct work process curriculum model in nursing sector. The paper also
discusses the educational philosophy and the methodological process of this
work-process oriented curriculum model. Furthermore, the paper probe into the
formation of occupational profile in nursing sector specific to the areas of
medical and surgical at the Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) as the
prototype implementation of the work process curriculum methodology.

INTRODUCTION

The rapid change in technology and the globalisation wave have been
impacting the world labour market and economic competitiveness. Hence human
capital, known as the wealth of the nation should be empowered in order to
survive for today and future economic and social well-beings. The emphasis
should be on the development of human resources’ capability and capacity
through education and training for knowledge-based economy. Technical-
Vocational Education and Training (TVET) plays an important role in providing a
country’s human resources capacity and capability through skills and knowledge
building as well as inculcating positive attitudes and moral values. In this
competitive edge, it is important to make sure that the training provided meets the
current and future market demands with life-long learning capabilities.  This can
be achieved through a systematic and quality programme that meets employers
and industries needs. The programme can be developed using a curriculum
development process system which is derived from the analysis of workplaces and
work processes.

Globalisation also means borderless world where mobility of wealth,
knowledge and skills can be transferred from one country to another around the
world. Therefore, to be in the global market competition, the human resource
should also be of a world class human resource. According to the Ninth Malaysia
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Plan 2006-2010 (Economic Planning Unit, 2006), world class human resource is
“…knowledgeable and highly skilled, flexible and creative as well as imbued with
positive work ethics and spiritual values.” To be a world class education and
training provider, Malaysia in particular has to look at other best practices around
the world. Work-process curriculum development in TVET is one example.

LITERATURE REVIEW

Malaysia faces a rapid economic development, which come along with
structural changes of the economic systems. A reform of the vocational education
system is under way with the help of international advisors. Linkage of vocational
training and the actual work in the companies is a major issue both of vocational
systems and of the actual training. In addition, there is a dramatic shortage of VET
professionals who are able to contribute to the design of an adequate vocational
education system and of vocational teaching staff, who are able to use the freedom
provided by official vocational profile definitions in order to adapt vocational
education to regional needs.

Considering the specifics of vocational education and training and its
partly local character, it is necessary to provide VET planners as well as VET
teaching personal with capabilities to adjust VET profiles and VET teaching to
industrial needs in the regional context.  In work-process curriculum, a starting
point will be set to build up competencies in a specific technical field. An
appropriate module on occupational profile and curriculum development,
emphasising the need of localisation of curricula, will be developed and
implemented in academic courses on the subject of VET. These modules will be
designed in a way that they can also be used for pre-service and in-service VET
professionals training.
At the UNESCO International Meeting on Innovation and Excellence in TVET
Teacher/Trainer Education, which was held in Hangzhou (China) from 8 to 10
November 2004, participants from 25 countries agreed on standards and a
framework curriculum for a university-based master degree for teachers and
lecturers in technical and vocational education and training (TVET) [Veal,
Dittrich, Kämäräinen 2005]. The framework proposes a set of 12 vocational
disciplines (see Error! Reference source not found.). This was motivated by
four perceptions:
1. The field of occupational work shows a magnificent diversity. Each

occupation has its own set of specific knowledge and competences associated
with it.  The role of teachers and trainers is to support individuals to acquire
such knowledge and competences.  As such, teachers and trainers should be
familiar with the requirements posed by the occupational profile they teach.
They should also be competent in the specific subject area and familiar with
the objects, tools and organisational settings, which are found in the work
settings of the respective occupational profile.

2. On the other hand, there are “families” of occupational profiles, which share
common characteristics like subject knowledge or economic branch, and
which could be named as an “occupational domain”. The existence of such
occupational domain suggests that teachers are educated for such a domain,
and also that TVET research concentrates on these domains, then called
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“vocational disciplines”. With TVET teachers educated in vocational
disciplines, it becomes possible to organise teaching resources for TVET
provision and also to implement resources for TVET teacher education and
TVET research at universities.

3. Furthermore, teachers, trainers and other TVET professionals need to have a
broad and at the same time specific perspectives on the world of work in order
to be able to play their roles as actors in regional innovation processes.

4. A restricted set of areas of expertise facilitates international research
cooperation as well as international students and lecturers exchange. That way
the restricted set of ‘vocational disciplines’ facilitates the development of
internationally accepted scientific profiles, which in turn helps to augment the
reputation of the research and study subjects at universities.

Table 1: Twelve vocational disciplines as defined in the international framework

Vocational colleges and universities now can draw on a disciplinary structure
which allows for transparency, mutual recognition of programmes and improved
mobility of professionals and scientists. Furthermore, the Hangzhou Framework
also includes studies in the theory of vocational education, which are common to
all vocational disciplines.   Of course, it is important to use the open structure of
these curricula for locally and regionally adapted implementation of both,
vocational disciplines and pedagogical science. University studies and training in
each of the twelve vocational disciplines differ from country to country with
regard to their application context. To give an example: professional work in
agriculture has different structures in China compared to Europe or in the USA.
Already with regard to the products, the regional particularities must be taken into
account. This is even more true regarding the use of machines and tools, the types
of work and work organisation as well as the marketing of products. Substantially,
however, university studies and vocational training in the field of agriculture as a
sub-discipline within the vocational discipline of agriculture, food and nutrition
have a common basis and a considerable amount of shared curricular elements.
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The target groups are university teaching staff, graduate and postgraduate students
in higher education institutions as well as professionals and planners.

METHODOLOGY

Work-Process Curriculum Development Methodology
The role of vocational education is to promote the development process of
occupational competence from the beginner to the reflected master ─ from the
novice to the expert (Rauner, 2004).  The philosophy that underpins this
curriculum development methodology is the integration of both practical and
theoretical knowledge, referred as work-process knowledge. This work-process
knowledge is a contextual oriented knowledge which guides for more explicit
actions of the beginners to the masters in any occupational fields. This is a
traditional path of competence development which is based on a situated learning
approach. There are four types of work-process knowledge which are distributed

Vocational discipline Vocational discipline
Business and
Administration

Production and
distribution of goods
Services
Marketing,
Administration,
Finances, Insurance
Transportation,
Logistics, Tourism

Education and Culture Child and youth care
Nursing education
Adult education
Special needs target
groups
Music and Dance

Production and
Manufacturing

Manufacturing
Mechanical Engineering
Design
Supply Engineering
/Environmental
Engineering
Automotive
Engineering

Leisure, Travel and
Tourism

Travel
Sports
Tourist services
Catering and Hospitality
...

Civil engineering Construction
Wood
Surface and Coating
Technology

Agriculture, Food and
Nutrition

Agriculture
Food Production
Domestic Economy
...

Electrical and
Electronic Engineering
and Information and
Communication
Technology

Production Systems
Building Equipment
Information and
Communication
Technology
Media Technology

Media and Information Printing
Electronic-Advertising
Electronic-Customer-
Service
Sales Promotion

Process Engineering
and Energy

Applied Sciences
Energy Conversion

Textile and Design Clothing Production
Fashion
Interior Design
Art and Craft

Health Care and Social
care

Health Care
Clinical Care
Personal Hygiene
Nursing

Mining and Natural
Resources

Mining
Oil and Natural Gas
...
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in the continuum of novice to the expert.  They are (i) orientation and overview
knowledge, (ii) coherent knowledge, (iii) detail and functioning knowledge, and
(iv) specialised and advanced knowledge. These four types of knowledge are
considered as learning areas for five stages of competence development (Dreyfus
& Dreyfus, 1980) in situated learning approach. Refer to Figures 1 and 2.

Figure 1.  Five stages of competence development (Dreyfus & Dreyfus, 1980)
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Figure 2: General description of learning areas

THE PROCESS

The curriculum development process used in this design are:

 Sector analysis – A need analysis of work field for a better understanding
of the needs and requirement of a particular field.

 Identification of core professional tasks – done through expert workers
workshop.

 Analysis of core professional tasks – involve work process analysis
through multiple methods of data collection

 Defining occupational learning spheres
 Defining learning areas

Sector Analysis: Nursing

In Malaysia, nursing is one of the traditional occupations (professions) as in other
countries in the world. Historically, training for nurses took place in the hospital
or health care institution in a traditional apprenticeship system. The first nursing
program in Malaysia was initiated by the British government during its
occupation in the 19th century. It began with only three nursing schools attach to
general hospitals in big cities like Kuala Lumpur, Johor Bahru and Penang,
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handled by the Ministry of Health. Currently, the Ministry are handling 19 nursing
schools.

The transition from hospital-based to community-based programme started in the
early 1990s which also involving private sectors. The formal training began with
the diploma level and University Science Malaysia was the first university that
offered nursing diploma at the university level followed by the Universiti
Kebangsaan Malaysia. Today there are 7 public universities, 33 private colleges
and 22 nursing colleges responsible in training the nurses. It shows that it is a
huge development in nursing labour market. However despite of this development
the ratio of nurse to patient in Malaysia is still high which is 1:60. This is due to
the mobility of trained nurses to other countries such as Saudi and the Arab
countries. Recently there are calls for more trained nurses with the mushrooming
of private and public hospitals and clinics as well as other health industries such
as centre for the elderly.

Expert Workers Workshop

The workshop was conducted in September 2005 for two days with 10 skilled
nurses and 2 facilitators in the field. The workshop started with the overview of
the programme and followed by the personal occupational history, compiling core
professional tasks, and analysis of professional task.

Personal Occupational History

All participants were considered as skilled nurses based on their broad experience.
The group has working experience of 5 years to 17 years. Each participant
presented the personal occupational history to the group. Examples of
occupational history of the participants are shown below:

Example: 1

EXPERT WORKERS WORKSHOPS

FIELD: NURSING
SUB-SECTOR: MEDICAL-SURGICAL NURSING
Sheet for Workshop 1: Personal Occupational History
Stage # : 1 (Tagging with  senior in ICL)
Professional Task: taking care of the pt
1. learned the skills of assisting doctor during procedure
- how to handle sterile instrument
- how to handle catheter and giudeloire
- how to handle contaminated instrument.

2.
- learned care of patient before, during and after procedure.
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3.
- learned how to recognise any life threatening cardiac rhythm (ECG) and

react on it.
- Involved during emergency situation (CPR), serving medication, transfer

of patient.
4 . - learned difference procedure.

Coronary angiogram, angio plasty, permanent pace maker insertion, heart
study

Sheet for Workshop 1: Personal Occupational History
Stage # : 2 (managing patient care + team leader + ICL)
Professional Task: taking care of the patient

1 one to one nursing care of patient
- 14 ADL
- medication
- report writing
2 Team leader
- inventory & checking of equipment
- indenting & collecting floor stock
- topping up consumer item.
- Inform to concern dept/in charge if any problem
- Checking expired drug & send back to pharmacy.

3
- Actively involved during emergency and able to teach junior

4- Taking a post basic course in coronary care nursing & attending conferences &
CNE

Compiling Core Professional Tasks
The next step in workers expert workshop is to compile core professional tasks.
As a result, there are 12 core professional tasks are drawn (Table 2). They are:

 Patient care  Preparing & assisting procedures

 Inventory Patient education

 Admission and discharge Emergency care

 Investigation and diagnostic Management

 Medication Infection control
 Nursing procedures
 Observations
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Table 2: Core professional tasks for medical surgical by skilled nurses

PATIENT CARE = 1 MEDICATION OBSERVATION  1 NURSING PROCEDUREGA1 BEDMAKINGGC5 BEDMAKINGGB1 BEDMAKINGC4 FEEDINGB5 NUTRITIONA9 I/O CHARTC1 SPONGINGA2 SPONGINGB2 P/HYGIENE

A3 ELIMINATIONC3 GIVINGURINAL/BEDPANB4 HAIR CAREB10 EMOTIONALSUPPORTA LIFTINGPATIENTA GIVING O2A TAPIDSPONGINGA COLD & HOTCOMPRESSA CHESTPERCUTIONDEEP BREATHINGEXERCISE

C5 SERVE MEDA8 SERVE MEDB2 SERVE MED A3 OBSERVATIONC3 OBSERVATIONB6 VITAL SIGNS B1 DRESSING/STOC4 DRESSING/STOA5DRESSING/STOC8, A10 & B13SUCTIONINGB16 PREP PT TO OTA10 OPERATIONPRE/POSTB 12 R/T INSERTIONA 6 R/T insertionA6 CATHETERIZATIONB11 & C14A6 & B12 REMOVAL OFDRAINAGEA NURSINGPROCEDUREINVENTORYA11, C10, & B12INVENTORY
EMERGENCY

CARE
PATIENT
EDUCATION

MANAGEMENT ADMIT&
DICHARGEB8 & C8 -PERFORM CPR B9 H/ EDUCATIONC14H/EDUCATION A12, C12, B18 –CARE OFEMERGENCYTROLLEYC13 WRITEREPORTA16 NURSINGREPORTB17 CARE OFBABY UNDERPHOTOTHERAPYA 15 STAFFINGA13 STAFFINGC15 SUPERVISION

A14 DISCHARGEB13 ADMISSION
ASSIST INVESTIGATION

& DIAGNOSTIC
INFECTION
CONTROLA4 ASSISTPROCEDUREB14C7

A5 TAKESPECIMENB12INVESTIGATION
B18 SCREENINGB19 SURVEILANCEB21 PREVETIONAND CONTROL

RESULTS

LEVEL 1 = BEGINNER

1. Patient care
2. Inventory
3. Admission and discharge
4. Investigation and diagnostic

LEVEL 2 = INTERMEDIATE

1. Nursing procedures
2. Observation of patient’s condition
3. Assisting procedures
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LEVEL 3 = ADVANCE

1. Patient education
2. Emergency care

MEDICAL-SURGICAL NURSING:: Structuring the contents

Learning areas Range of skilled works

Orientation and
overview knowledge

`
Learning area 1:
The patient: the basic needs of a patient

1. standard procedure to admit/discharge patient
2. assess basic needs of patient
3. inventory of equipment
4. provide the basic need

Coherent knowledge

Learning area 2:
The medical/surgical nursing and structure: diseases and
problems

1. Standard tools for assessment of surgical/medical patient
2. observation procedures
3. doing nursing procedures follow the standard

Detailed and
functional
knowledge

Learning area 3:
Individual case: Manage case or care manager

1. Identify patient’s problem (effects of the physiological
changes

2. Give comfort to patient
3. Carry out orders
4. Ensure patient education
5. Write report

Specialized
advanced knowledge

Learning area 4:
Managing ward: collaboration and referral of patient

1. identify needs of patient from other discipline
2. make referral to various discipline inclusive infection control

unit.
3. use management skill in making decision and problem solving.
4. Ensure of safety of ward and staffs.
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The logical structure of the curriculum Level

Learning area 1 contains the so-called “occupation orientation
tasks”. Guide task work is where service-oriented task on
assessment the basic need of patient who is suffering from a
medical/surgical problem. The service task of admission and
discharge has to use a standard procedure. On admission, the
assessment of basic needs of the patient has to be done. Two
important aspects here are the standard procedure for admission
and discharge and a tool to assess basic needs of patient. These
roles refer to the methods, tools and organisation of work. The
tasks are developed in accordance with the requirements
outlined above. A great deal of thought is put into the
development of these curricula so that individuals are able to
master a variety of work processes, and also that enough scope
is given to workers to reflect upon their skills and develop them.

Learning area 1

Learning area 2 presents a more systematic and specific to each
medical/surgical condition/disease in assessing patient’s
problems. The observation skills more specific to body systems.
In each system, there are a variety of observation tools. The
assessment tools for this area are continuity from the assessment
tools in learning area 1.  The nursing procedure has to be carried
out according to the established standards

In learning area 3, besides skillful in learning areas 1 and 2, the
curricula have to emphasis on communication skills (writing
and verbal), and teaching methodology, management, and
creative thinking skills.

Learning 4 is continuity of learning area 3 and needed more
advance critical thinking, problem solving, decision making,
and management skills.

Learning area 2

Learning area 3

Learning area 4
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CONCLUSION AND IMPLICATION

In line with the 9th Malaysian Plan, this effort of international collaboration is no doubt
contributing to the enhancement of the global outlook of higher learning institution
particularly Universiti Kebangsaan Malaysia in its pursuit to be a world class and
excellent education provider. At the same time, introduction of this work-process based
curriculum development methodology has a potential to promote more marketable
workforces through a more relevant curriculum to the needs of the workplaces. This is in
line with the Malaysian Qualification Framework (MQF). The introduction of the
Malaysian Qualification Framework has spawned the discussions into the basics of
curriculum and standardisation. The question of standards, transparency and
transferability of learning or training to some extent has some impact on the methodology
adopted by curriculum developers. This initiative may exhibit international credit
transfer, facilitation of exchanges of students and lecturers, development of international
cooperation, development of TVET professional capacity and development of TVET role
in the regional innovation systems.
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Introduction

A profession is a job that needs training and formal qualification. It is a vocation
requiring knowledge on pedagogy and subject content areas. A professional is one who
follows an occupation as a means of livelihood and engaged in one of the learned
professions such as law, medical, education and etc. Professionalism is exhibited by all
the elements of a profession or all the characteristics of a profession.

Professions have their own philosophy, which must be articulated in both written
and oral form. Professions must have a body of professional literature of research, study
and comment. Professions have, both historically and currently, those who write about
and research the profession. Leaders can be writers, doers, role models and those active in
service. Professions have codes, guidelines, creeds, oaths, commitment statements, belief
statements -- such as statements on ethics and professionalism. Professionals in many
professions are licensed, certified, and have specific initial and advanced education, as
well as requirements for ongoing education. In addition, many professions require both
initial and ongoing testing for admission and maintaining membership. Many professions
require support and/or professional development opportunities outside the work
environment such as associations or professional organizations.

Professionals are assumed to have extensive theoretical knowledge (e.g.
medicine, law, scripture or engineering) and to possess skills based on that knowledge
that they are able to apply in practice. Professions usually have professional bodies
organized by their members, which are intended to enhance the status of their members
and have carefully controlled entrance requirements. The most prestigious professions
usually require at least three years at university.

Undertaking doctoral research can add a further 4-5 years to this period of
education. Before being admitted to membership of a professional body, there is a
requirement to pass prescribed examinations that are based on mainly theoretical
knowledge. In addition to examinations, there is usually a requirement for a long period
of institutionalized training where aspiring professionals acquire specified practical
experience in some sort of trainee role before being recognized as a full member of a
professional body. Continuous upgrading of skills through professional development is
also mandatory these days. Professions seek to establish a register or membership so that
only those individuals so licensed are recognized as bona fide.

Characteristics of a profession

1 Skill based on theoretical knowledge 12 Control of remuneration and
advertising

2 Professional association 13 High status and rewards
3 Extensive period of education 14 Individual clients
4 Testing of competence 15 Middle-class occupations
5 Institutional training 16 Male-dominated
6 Licensed practitioners 17 Ritual



14

7 Work autonomy 18 Legitimacy
8 Code of professional conduct or

ethics
19 Inaccessible body of knowledge

9 Self-regulation 20 Indeterminacy of knowledge
10 Public service and altruism 21 Mobility
11 Exclusion, monopoly and legal

recognition
22

Professionals tend to retain control over their work, even when they are
employed outside the profession in commercial or public organizations. They
have also gained control over their own theoretical knowledge. Professional
bodies usually have codes of conduct or ethics for their members and disciplinary
procedures for those who infringe the rules. Professional bodies tend to insist that
they should be self-regulating and independent from government. Professions tend
to be policed and regulated by senior, respected practitioners and the most highly
qualified members of the profession. The earning of fees for services rendered can
be defended because they are provided in the public interest, e.g. the work of
doctors contributes to public health. Professions tend to exclude those who have
not met their requirements and joined the appropriate professional body. This is
often termed professional closure, and seeks to bar entry for the unqualified and
to sanction or expel incompetent members. Where levels of remuneration are
determined by government, professional bodies are active in negotiating (usually
advantageous) remuneration packages for their members. Some professions set
standard scale fees, but Professions have clear legal authority over some activities
(e.g. certifying the insane) but are also seen as adding legitimacy to a wide range
of related activities.

The most successful professions achieve high status, public prestige and
rewards for their members. Some of the factors included in this list contribute to
such success. Many professions have individual fee-paying clients. For example,
in accountancy, "the profession" usually refers to accountants who have individual
and corporate clients, rather than accountants who are employees of organizations.
Traditionally, many professions have been viewed as 'respectable' occupations for
middle and upper classes. The highest status professions have tended to be male
dominated although females are closing this gender gap. Women are now being
admitted to the priesthood while its status has declined relative to other
professions. Similar arguments apply to race and class, ethnic groups and
working-class people are no less disadvantaged in most professions than they are
in society generally. Church ritual and the Court procedure are obviously
ritualistic. In some professions, the body of knowledge is relatively inaccessible to
the uninitiated. Medicine and law are typically not school subjects and have
separate faculties and even separate libraries at universities. Professional
knowledge contains elements that escape being mastered and communicated in
the form of rules and can only be acquired through experience. The skill
knowledge and authority of professionals belongs to the professionals as
individuals, not the organizations for which they work. Professionals are therefore
relatively mobile in employment opportunities as they can move to other
employers and take their talents with them. Standardization of professional
training and procedures enhances this mobility (Wikipeadia, 2009).



15

Ingredients of Professionalism

Criteria Characteristics Responsibilities

Expectations Competencies

Education Support Issues

Retrieved from Small Library Management Training Program (no date). What is
Professionalism? http://www.tsl.state.tx.us/ld/tutorials/professionalism/IC.html

In education, a teacher is a person who educates others. The role of teacher is
often formal and ongoing, carried out by way of occupation or profession at a school or
other place of formal education. In many countries, a person wishing to become a teacher
at state-funded schools must first obtain professional qualifications or credentials from a
university or college. These professional qualifications may include the study of
pedagogy, the science of teaching. Teachers may use a lesson plan to facilitate student
learning, providing a course of study which covers a standardized curriculum. A teacher's
role may vary between cultures. Teachers teach literacy and numeracy, or some of the
other school subjects. Other teachers may provide instruction in craftsmanship or
vocational training, the Arts, religion or spirituality, civics, community roles, or life
skills. In some countries, formal education can take place through home schooling
Wikipeadia (2009).

Reviews on Teachers and Teaching Profession
Formal teaching may be carried out by paid professionals. Such professionals

enjoy a status in some societies on a par with physicians, lawyers, engineers, and
accountants. A teacher's professional duties may extend beyond formal teaching. Outside
of the classroom teachers may accompany students on field trips, supervise study halls,
help with the organization of school functions, and serve as supervisors for
extracurricular activities. In some education systems, teachers may have responsibility for
student discipline. Around the world teachers are often required to obtain specialized
education and professional licensure. The teaching profession is regarded for having a
body of specialized professional knowledge, codes of ethics and internal monitoring.

In the context of a code that is adopted by a profession or by a governmental or
quasi-governmental organ to regulate that profession, an ethical code may be styled as a
code of professional responsibility, which may dispense with difficult issues of what
behavior is "ethical".

Some codes of ethics are often social issues. Some set out general principles
about an organization's beliefs on matters such as quality, employees or the environment.
Others set out the procedures to be used in specific ethical situations - such as conflicts of
interest or the acceptance of gifts, and delineate the procedures to determine whether a
violation of the code of ethics occurred and, if so, what remedies should be imposed.

The effectiveness of such codes of ethics depends on the extent to which
management supports them with sanctions and rewards. Violations of a private
organization's code of ethics usually can subject the violator to the organization's
remedies (in an employment context, this can mean termination of employment; in a
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membership context, this can mean expulsion). Of course, certain acts that constitute a
violation of a code of ethics may also violate a law or regulation and can be punished by
the appropriate governmental organ.

Ethical Codes are often not part of any more general theory of ethics but accepted
as pragmatic necessities. They are distinct from moral codes that may apply to the
culture, education, and religion of a whole society. Even organizations and communities
that may be considered criminal may have their own ethical code of conduct, be it official
or unofficial. Examples could be hackers, thieves, or even street gangs.

There are a variety of bodies designed to instill, preserve and update the
knowledge and professional standing of teachers. Around the world many governments
operate teacher's colleges, which are generally established to serve and protect the public
interest through certifying, governing and enforcing the standards of practice for the
teaching profession. The functions of the teacher's colleges may include setting out clear
standards of practice, providing for the ongoing education of teachers, investigating
complaints involving members, conducting hearings into allegations of professional
misconduct and taking appropriate disciplinary action and accrediting teacher education
programs. In many situations teachers in publicly funded schools must be members in
good standing with the college, and private schools may also require their teachers to be
college members. In other areas these roles may belong to the State Board of Education,
the Superintendent of Public Instruction, the State Education Agency or other
governmental bodies. In still other areas Teaching Unions may be responsible for some or
all of these duties.

In the context of a code that is adopted by a profession or by a governmental or
quasi-governmental organ to regulate that profession, an ethical code may be styled as a
code of professional responsibility, which may dispense with difficult issues of what
behavior is "ethical". Some codes of ethics are often social issues. Some set out general
principles about an organization's beliefs on matters such as quality, employees or the
environment. Others set out the procedures to be used in specific ethical situations - such
as conflicts of interest or the acceptance of gifts, and delineate the procedures to
determine whether a violation of the code of ethics occurred and, if so, what remedies
should be imposed.

The effectiveness of such codes of ethics depends on the extent to which
management supports them with sanctions and rewards. Violations of a private
organization's code of ethics usually can subject the violator to the organization's
remedies (in an employment context, this can mean termination of employment; in a
membership context, this can mean expulsion). Of course, certain acts that constitute a
violation of a code of ethics may also violate a law or regulation and can be punished by
the appropriate governmental organ. Ethical Codes are often not part of any more general
theory of ethics but accepted as pragmatic necessities. They are distinct from moral codes
that may apply to the culture, education, and religion of a whole society. Even
organizations and communities that may be considered criminal may have their own
ethical code of conduct, be it official or unofficial. Examples could be hackers, thieves, or
even street gangs.

Role of a Teacher
1 Expert on Teacher Pedagogy 8 Assistants for formal and informal

learning
2 Expert on  Students pedagogy 9 Goal setter
3 Facilitator of learning 10 Technology experts
4 Planner 11 Evaluator & Assessor
5 Experts on content knowledge, skills

& thinking
12 Supervisor

6 Motivator 13 Communicator
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7 Curriculum implementer 14 Caretaker
15 Specialist

The continuing questions of Professionalism

Most educators in the west argue that the preparation time for teachers to be
professionals is not adequate. Among them are Stoltenberg J.C (1981), Dunbar J.B.
(1981), Howsam R. (1976, 1981) and Lodge B. (1984). Stoltenberg (1981) suggests a
“graduate resident concept” in the teacher education program in which the program
would begin after graduation from a four-year teacher education program. This focus is
on coursework related to teaching and learning. This is because, “the prime focus for
teaching and learning is the induction component which takes place in the laboratory of
the classroom.” The writer asserts that,   “the resident concept is aimed at the integration
of theory and practice”.

Dunbar (1981) mentions that Allegheny College moved to a five-year teacher
preparation programs after 1964. this was because there was a firm belief that pre-service
training alone, “does not adequately prepare teacher candidates for the realities of first-
year teaching.” Hence a sequential teacher preparation was planned an implemented. The
traditional four-year program was replaced with a sequential five-year program. The
program consists of:

i. a strong undergraduate base of studies blended with field experiences;
ii. a closely supervised induction year, and
iii. a period of continuing induction.

Teachers have the lowest level of preparation if compared to other established
professions. Smith and street (1980) agree with the above statement and support the
argument by saying that, “the preparation time required for entry into most professions
and semi-professions has been notably extended over the past half century. But not in
education. The extension in time is needed because the customary pattern tends to
squeeze educational courses within very limited time constraints. Writing in the 1980’s,
Howsam mentions that, “there is a substantial and growing movement to extend teacher
preparation programs by a year or more to improve their quality”.

In Britain, lodge (1984) reports that the national association of schoolmasters
(NAS) and union of women teachers (UWT) are suggesting an eight-year teaching
program. The structure of the program would be four years of B.A. or B.Sc. degree
followed by a one year certificate of education and a further three years spent in schools.
In schools, teachers in training are regarded as probationers with a light teaching load for
two years. In the third year, teachers on probation, then would have a full load and be
assessed. Successful candidates will be put on the Burham salary scale.

A B.Ed. program in Britain started in 1972 was reviewed in 1974 and a “more
demanding new B.Ed. degree” emerged. The new B.Ed. would be more intellectually
demanding than the old B.Ed. program existing at that time. Social and contemporary
pressures were contributing to the changes in teacher education programs. Reports made
by organization such as the university grants committee and council for National
academic awards mentioned that, “a fresh approach to professional training is needed
because society is making increased demands on teachers”, i.e. teacher education should
be relevant to the problems teachers have to face.

The new B.Ed. has 15 weeks of practical teaching spent in the classrooms plus
other periods of work in schools. The academic study of education includes child
development and psychology, philosophy of education, sociology of education, history of
education and curriculum theory. A change was made because:
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The new degrees will need to equip students with the
professional skills of a teacher through courses that
encompasses the intellectual demands of good
Undergraduate Course. They will need to provide
balanced programmes all parts of which contribute to the
quality of the teacher, both as a skilled professional and
as an educated person. (Times Educational Supplement
1974 May 10:3)

Some educators felt the inadequacy of the professional preparation of teachers
affects their performance in teaching. For example Habermann and Stinnett (1973)
reported that only 20% of the coursework for secondary school teachers dealt with
professional preparation, in a four-year program. In Educating a Profession, Howsam and
others (1976) concluded that, nationally the professional education component made up
13% of a program for the pre-service preparation of a secondary school teacher and only
a slightly larger percentage for an elementary teacher (Howsam and others (1976:34).

In 1981, Howsam proposed a model in teacher education which includes
general/liberal studies, specialized studies, undergirding discipline, educational
foundations, professional practice, clinical study and field experience. He mentioned that
a broadly educated and cultured teacher needs –

1) 2 years of general/liberal studies in academic disciplines, before academic
specialization or professional studies begins,

2) Secondary teachers need in depth study in one or two academic disciplines in
order to prepare for teaching,

3) Prospective teachers would need undergirding disciplines such as psychology,
sociology, anthropology and philosophy given by other departments that could
help for the effectiveness in teaching strategies;

4) Prospective teachers need to strengthen the theoretical and conceptual base for
practical purposes and courses in educational foundation are required;

5) Prospective teachers would need professional practice with the emphasis on how
to teach and able to apply knowledge gained in the foundation courses in the
classroom;

6) Prospective teachers would need a minimum of 100 credit-hours in
general/liberal, specialized and undergirding disciplines and 56 credit hours in
educational foundation courses and professional practices;

7) All prospective student teachers should have the opportunity to do clinical work
because other professions have clinical work as a major code for all students in
their programs;

8) Prospective teachers need internship of a year or more of initial employment as a
teacher and supervision should come from professionals in the field and from
colleges and universities;

9) Assessments should aim to evaluate the professional level of competence and
academic proficiency.(Howsam 1981:146)

The ongoing debates concerning the professional training of teachers in Britain and
United States of America were reflected in Malaysia as an indication of similar concerns.
For example, there were seminars for teachers concerning the teaching of subjects such as
geography, languages, science and mathematics. Teachers began to attend seminars and
meetings beginning in 1972 when Malaysia celebrated its first Teachers Day. In the mid-
70’s the Association of SITC Teachers (Persatuan Suluh Budiman) was active in
initiating a yearly convention on education. Its fifth convention, in 1980, in Johor Baharu
had a special focus on the teaching profession. One of the papers made a call for
coordination of teacher education institutions for the improvement of the teaching
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profession.  A lack of coordination among all universities and teachers colleges resulted
in differences in teacher education programs such as the length of teaching practice,
teaching supervision and evaluation, and also the placements of teachers in schools for
teaching practice.

Another association known as the Malaysian Association for Teachers (Persatuan
Pendidikan Malaysia) was active in organizing conventions and seminars on education.
By 1980 the association had its second convention and by 1984 it had its fourth
convention. The 1980 convention had a theme on “Educational Challenges of the 1980s’
and in 1984 the theme was “Education and Social Policy”. (Lee Kum Chee 1980).

In Isu Pendidikan di Malaysia 1982 (Educational Issues in Malaysia), a collection
of essays, some issues on the teaching as a profession in Malaysia was discussed. For
example in a centralized system of education teachers are caught in the examination-
oriented system of education and they are expected to complete the examination syllabus
under all circumstances instead of educating students according to individual differences
with different appropriate approaches. It is difficult to practice what is taught in teacher
education programs and the reality found in schools. Teaching is more of a vocation than
a profession. As compared to other professions, teaching service is more open and lacks
quality control in terms of student selection and in terms of services. Teachers regard
themselves as employee of the Ministry of education rather than as professionals. Hence,
the question of teaching as a profession is endless.

The continuing questions of Professionalism in the 21st. Century
Katherine Merseth (2009), director of the teacher education program at Harvard

University mentioned that "We need to hold graduate schools of education more
accountable." Merseth says that of the 1,300 graduate teacher training programs in the
country, about 100 or so are adequately preparing teachers and "the others could be shut
down tomorrow." It surfaced during a larger discussion about how to train and recruit
great teachers—a subject of increasing interest in Washington. President Barack Obama
is calling on Congress to invest heavily in education, and improving the quality of
teaching is a key piece of his plan to fix schools.

One model that holds promise of high quality of teacher education is teacher
residency programs. Candidates are required to spend at least a year shadowing a
seasoned teacher during the day while taking university coursework in the evenings.
Those who complete the program receive the keys to their own classroom. Supporters
argue that graduates of residency programs are better prepared for the challenges of
teaching in high-needs schools and, as a result, are less likely to burn out quickly and
quit. Two of the more successful residency programs operate in Chicago and Boston (US
News & World Report, 2009).

C. Kent McGuire (2009), dean of the Temple University College of Education
mentioned that “School districts typically prefer teachers with advanced degrees on the
premise that these individuals possess a deeper understanding of teaching, learning and
human development. In fact, in the district in which I serve as school board member, we
typically look for teachers with advanced training (and experience). We are more likely to
deploy these teachers in our most challenging or demanding assignments where a broad
repertoire of teaching strategies is essential” (The New York Times, 2009).

In responding to President Obama and his secretary of education, Arne Duncan,
on educational issues. Michael Goldstein (2009), the founder of MATCH Charter Public
School in Boston mentioned in “A Theorist or a Teacher” that:
1. They want teachers evaluated based, in part, on gains their students make (as measured
by standardized tests).
2. The White House wants teachers paid based on the size of those gains. Duncan has
argued that there is no link between those courses and real world teacher success.
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Margaret S. Crocco (2009), professor and coordinator of the Program in Social Studies
and chair of the Department of Arts and Humanities at Teachers College at Columbia
University mentioned that:

“Teachers need serious preparation — in methods, multiculturalism,
English Language Learners, special education, differentiated
instruction, etc”. As any reflective teacher will tell you, however,
teaching and learning don’t necessarily go hand in hand, no matter how
good the talker in front of the classroom. There is nothing as critical to
the learning process as method, what John Dewey characterized as the
effective arrangement of subject matter for learning. In part, that means
that good teachers must know their content. Some T.F.A. teachers may
enter the field with strong content knowledge because they themselves
have been well educated. However, I believe that all teachers should
have master’s degrees that both deepen their content knowledge and
help them learn how to shape content into subject matter for effective
engagement in K-12 classrooms — not an easy matter by any means.”

Jeffrey Mirel (2009) a professor of history at the University of Michigan mentioned that:
“Indeed the “success” of programs like Teach for America that get

young people with strong liberal arts backgrounds into classrooms
after only a few weeks of teacher training has led for some critics to
call for the abolition of education schools altogether”
Top teacher training programs are now emphasizing academic content as well as

methods. At a time when, for example, more than half of all secondary students taking
history courses are taught by teachers who neither majored nor minored in history, any
effort for getting more people steeped in the liberal arts into teaching, as Teach for
America does, should be applauded. But the assumption that merely knowing a subject
makes one a good teacher is foolhardy. Knowledge of subject matter is unquestionably
necessary for good teaching, but it is insufficient for being a good teacher. Education
schools can make a difference. Teaching is an incredibly complex and difficult enterprise.
Little about the job comes to people naturally. Prospective teachers need to learn such
mundane but crucial skills as how to keep their classrooms orderly and centered on the
topics at hand. Most important, at the same time, they have to learn how to make the
subject matter of their content area accessible and worth knowing for their students, no
easy task given the increasingly diverse backgrounds of these students. When education
schools are doing their job these are the kinds of things prospective teachers learn so can
they start their careers better able to handle the intense and unrelenting demands of
teaching.

Arthur Levine (2009) the president of the Woodrow Wilson Foundation and
former president of Teachers College, Columbia University touched on “A Lack of
Quality Control” - The idea of tying teacher salaries to the accumulation of academic
credits and advanced degrees made sense when it was introduced as a vehicle for insuring
fairness in pay and fostering continuing teacher growth. But it doesn’t serve our children
or schools well today. This system lacks quality control and too often encourages
universities to offer quick, low quality graduate programs in order to attract those
teachers who may be more interested in salary bumps than professional development. In
addition, there is no requirement that the subjects the teacher studies be related to the
needs of his or her students or school.

There are two better alternatives. 1. To improve the process: require that teachers
study subjects which will advance their knowledge of their fields or expand their
expertise into areas essential to their school’s or children’s progress. Teacher study plans
would need to be approved by their principal. 2. To focus on outcomes: tie teacher
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salaries, not to what the teacher studies, but rather to the performance of his or her
students.

Every child in America is entitled to a qualified teacher, who prior to entering a
classroom as the teacher of record, should be educated in a subject field and pedagogy
and have the experience of applying both in a school setting.

James G. Cibulka(2009), president of the National Council for Accreditation of
Teacher Education in Washington mentioned “Pedagogy Has Its Place”- In the past,
most states have given an increase in salary to teachers who pursue a master’s degree.
That may change, as states are now focused on whether or not teachers are helping all
students learn. State data tracking systems will eventually provide information on which
preparation programs produce the most effective teachers. Master’s programs for
experienced teachers should demonstrably ‘add value.’ In terms of graduate degrees,
whether it is a degree in the content area or a degree focused on pedagogy — or how to
teach so students learn — depends on the needs of the teacher. Some teachers are well-
grounded in content and would benefit from a focus on how to teach. Others need more
knowledge in their discipline.

The most effective teachers have good knowledge and skill in both content and
pedagogy. Current policy discussions are focused on how to transform pre-kindergarten
through 12th grade education to ensure all students are college- and career-ready. The
current system was not designed to achieve that level of performance for all students.

Preparation programs are in transition. The most effective programs for initial
teachers immerse them in schools for strong clinical experiences, prepare them to
function in teams, and focus on both content knowledge and pedagogical skills, including
the use of data to improve student learning. Master’s programs for experienced teachers
should demonstrably “add value” to their teaching effectiveness.

Linda Mikel (2009), the principal of Sixth Street Prep School, a charter
elementary school in Victorville, California asked - “What is an educated person?”
Michigan State University has answered the question well:

An educated person is someone who has learned how to acquire,
analyze, synthesize, evaluate, understand, and communicate
knowledge and information. An educated person has to develop
skills that respond to changing professional requirements and new
challenges in society and the world at large. He or she must be able
to take skills previously gained from serious study of one set of
problems and apply them to another. He or she must be able to
locate, understand, interpret, evaluate, and use information in an
appropriate way and ultimately communicate his or her synthesis
and understanding of that information in a clear and accurate
manner. When I look for a teacher, I look for an educated person,
someone who has been immersed in books, the arts, the sciences
and philosophy through a liberal arts education. Our schools need
teachers who have developed capacity for critical inquiry, for
problem solving and for innovation. A liberal arts education,
offered by America’s best institutions of higher learning, is
immensely practical as a resource for life-long learning, for
responding to technological and social change, and for passing on
the value of a well-rounded learning experience.

Improving Teachers Professionalism - Challenges in the 21st Century

A demand for new skills in the job market in 21st Century seems to quest for
individual with not only knowledgeable but individual who is innovative, problem solver,
and good communication skill, able to work in team.
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Advanced economies, innovative industries and firms, and high-growth jobs
require more educated workers with the ability to respond flexibly to complex
problems, communicate effectively, manage information, work in teams and
produce new knowledge (21st Century Skills, Education and Competitiveness,
2008:6)

As reported in Tech and Learning, Salpeter (2003) reported in Tech & Learning blog
summarizes on the Learning for the 21st Century content listed four criteria’s on global
awareness as listed below

1. Using 21st century skills to understand and address global issues
2. Learning from and working collaboratively with individuals representing diverse

cultures, religions, and lifestyles in a spirit of mutual respect and open dialogue in
personal, work, and community contexts

3. Promoting the study of languages other than English as a tool for understanding
other nations and cultures

This condition as supported by 21st Century Skills (2008:7) stated that “high-income
countries have a high capacity for innovation – and their strategies are global in scope,
which requires a workforce with skills to “offer cross-border perspective and solution”
and apply “tangible skills such as language proficiency” and “skills that are less tangible,
including greater sensitivity to cultural differences, openness to new and different ideas
and ability to adapt to change.

In summary, as discuss above the challenge for the 21st century on education in
teacher training program is to prepare teacher with additional knowledge on facilitating
learner to have good thinking skills, discipline and independent and ability to solve
complex problems, innovative mind, sensitive to other culture and can communicate
effectively. The teachers themselves have to be ready to face the challenges and changes
in any teacher training programme. Their strong background is not only on their subject
area but they should have other skills such as enhancing their instructional strategies by
adding ‘tangible’ and ‘less tangible’ skill.

The Case of Brunei

Brunei Darussalam celebrates Teacher’s Day in September every year. In 2006
His Majesty mentioned that “Teachers must continue to be relevant and manage the
teaching environment effectively as they are the axis of the teaching profession. Teachers
not only teach but also nurture a great generation. They are the backbone of the education
system. They determine the success and failure of the system. Because of this, excellent
teachers are those who are able to confront different challenges while being able to fulfill
the expectations of the people and the nation”. (Borneo Bulletin 22/9/2006).  Following
this the concept of “Quality Teachers Raise the Nation’s Competitiveness” was the theme
of 2006 Teachers’ Day Celebration. (Borneo Bulletin 22/9/2006:1) and the third SHBIE
Annual National Seminar/Workshop in Education (SANSWE 2007) discussed ‘the
current trends and practices in teacher education’ worldwide in an attempt to prepare
teachers for new challenges in meeting the expectation of the proposed national
educational reform - the 21st century education system.

Raising the status and quality of teachers must be at the heart of any attempt to
create a world-class education system. This was highlighted by the Minister of Education,
Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awg Haji Abdul Rahman at the third SHBIE
(Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education) annual seminar/workshop in education
(SANSWE) opening ceremony in 2007. The minister said that one important key to the
successful implementation of any education system is bringing out the best learners
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within the system. This is done "by engaging, encouraging and inspiring creative and
critical thinking, and thereby creating a generation of thinkers and intellectuals," he said.

The following sub-themes were concurrently discussed:

1. Teacher Professional Development
2. ICT in Teacher Education
3. Outcome-based Teacher Education
4. Teaching Practice
5. Teacher Competencies Indicators
6. Innovative Practices
7. Inclusive Education
8. Mentoring Beginning Teachers
9. Evidence-based Practices

10. Initial Teacher Preparation

This is in line on what we are going to discuss today that is “Improving Teachers
Professionalism to Face the Global Education Challenges” with the following sub-
themes:

1. Authentic Problem-Based Learning: Develop and promote soft skills.
2. Preparing students for the challenging world and its impact to curriculum design

and development through multicultural perspective.
3. Nurturing Creativity in the Classroom – What and why to promote and embrace

and also to renewed creativity.
4. Effective Teaching for All Children in a Globalization Era.
5. In Teaching What They Learn, Learning What They Live: How Teachers’

Personal Histories Shape Their Professional Development.
6. Preparing Teachers for a Changing World in the 21st. Century.
7. Empowerment local values and their contributions to multicultural Society
8. The Opportunities and Challenges of Teachers in the Globalization Era.

It seems that we are talking on common sub-themes, except for multiculturalism
in Indonesia and ICT in Brunei Darussalam, with regards to Teacher Education and
Teaching Profession in facing Global Challenges. Thinking skills have been highlighted
in the new education system in Nagara Brunei Darussalam (SPN21) to meet the
challenges of lifelong education. Teaching thinking skills such as problem solving,
creative and critical thinking are part of the essential skills in the new National Education
System (Draft SPN21 p. 21 updated 7/3/07). Azlan Othman wrote in Borneo Bulletin
(29.11.2006:1) on the implementation of ‘the 21st century education system amid the
challenges brought about by the process of globalisation’ in Brunei Darussalam. Teaching
essential skills such as problem-solving skills are also stressed. Problem-solving skills
(thinking and creativity) as part of the essential skills in the new National Education
System (Draft SPN21 p. 21 updated 7/3/07) should be thoroughly practiced. Other
essential skills include communication skills, numeracy skills, ICT skills, self-
management and competitive skills, work and study skills, interpersonal skills, physical
skills and aesthetic skills.

Three challenges in empowering higher order thinking skills in the new education system
include:

1. to translate the lower order thinking questions to higher order thinking questions,
2. to orientate higher order thinking in teaching and learning
3. to empower teachers with higher order thinking skills and culture.
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Teach the Mind

To be able to be caught up into the world of thought – that is being educated
(Edith Hamilton in Lincoln & Suid, 1986). What is really important in education is not
that the child learns this and that, but that the mind is matured, that energy is aroused.
(Soren Kierkegaard in Lincoln & Suid, 1986). In Brunei Darussalam, the concept of
“thoughtful education” within the context of “thoughtful schools” was first proposed in
1997 by the then Minister of Education. The concept of thoughtful education is integrated
with ICT where “the teacher played a mediating role in engaging students to learn with
the computer, rather than from the computer” (Summary of Policy Forum, 2004:1). At the
secondary level, the Thinking Skills Project was started in July, 1993. At first six
government schools and one private school were involved with two thinking skills
educational packages (Perceptual Breadth, CoRT 1 and Creativity, CoRT IV). In 1997
and 1998 all government secondary schools were involved. With SPN21, thinking skills
should be taught to all schools and integrated in all subject areas.

What experts say on good teacher?

Innovative teacher-training programme - Teach First: offers practical and hands-
on training. Professor Patricia Broadfoot, a former Professor of Education and now vice-
chancellor of the University of Gloucestershire (2008) mentioned that, the highest quality
teaching and learning comes when we have the greatest autonomy for the teacher and the
learner, the good teacher is someone who is "left to get on with what he thinks his
students need”.  The key ingredients of good teaching included: creating an atmosphere
of mutual respect and fairness in the classroom, providing opportunities for "active
learning" and humour to encourage pupil engagement, making learning interesting, and
explaining things clearly. (Cited from http://www.news.bbc.co.uk. 28 January 2008)

Professor Debra Myhill, from Exeter University, argued that while good subject
knowledge and intellectual ability were both important, they were not "sufficient" to be a
good teacher. The crucial ingredient was a teacher's ability to reflect on his or her own
performance and then to change it. A good teacher should go in for "creative subversion"
i.e. not to passively comply with government initiatives but "adapt them creatively".
Professor Mary James, from the Institute of Education with her recipe for good teachers
mentioned:

1. One of her top 10 requirements was that the teacher should "promote the active
engagement of the learner".

2. If learners are not involved in their learning, they do not learn.
3. Teachers liked to be given practical guidance on how to improve their teaching,

they really needed to develop their own judgment of what works and what does
not work in their own teaching.

4. This emphasis on engaging pupils and self-reflective teaching might horrify those
who support a more traditional subject-based, discipline-oriented approach.

To implement ‘the 21st century education system amid the challenges brought about by
the process of globalization’. How?

1. Change in the assessment system
2. Strengthen English language acquisition
3. Upgrade performance in mathematics and science
4. Enhance performance in Malay



25

Create various pathways, or ‘channelization’:
No. SECONDARY EDUCATION COHORT
1 Specialized education for gifted pupils 05%
2 Secondary academic 15%
3 Secondary general 35%
4 Secondary applied to be technology and

business
45%

1. Channelization will create flexibility, ‘Inclusive multiple pathways’,
2. ‘Quality as a hallmark whilst … upholding the Bruneian identity’.
3. Raise quality of teachers for better education.

On quality education, the Education Minister, Pehin Dato Haji Abdul Rahman says
that a world class system requires constantly upgrading on the status and quality of
teachers. (The Brunei Times 20/11/2007. Retrieved from http://www.bt.com.bn/en).
Raising the status and quality of teachers must be at the heart of any attempt to create a
world-class education system. This was also highlighted by the Minister of Education,
Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awg Haji Abdul Rahman at the third SHBIE
(Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education) annual seminar/workshop in education
(SANSWE) opening ceremony (2007). The minister said that one important key to the
successful implementation of any education system is bringing out the best learners
within the system. This is done "by engaging, encouraging and inspiring creative and
critical thinking, and thereby creating a generation of thinkers and intellectuals," he said.
The minister also pointed out a recent report by Mckinsey, a global consultancy firm,
about how well-intentioned school reforms have failed for decades in many countries
despite massive spending increases, smaller class size and greater school autonomy
because they overlooked teachers.

"Therefore, we in the ministry of education and the universities must
play an important part in preparing teachers for their new role in the
classroom," he stressed.

The minister also highlighted the 'new teacher education' which has been
emerging with three closely coupled pieces: constructed as a public policy
problem, based on research and evidence, and driven by outcomes.

"The challenge for education policy makers everywhere is to find a
way to improve teacher quality so as to improve learning outcome for
pupils in schools ... but in order to legitimize policy there is a need for
research on which to base decisions.“ (SANSWE 2007)

The minister expressed hope that this year's SANSWE (2007) will be able to
provide answers to important questions like what will improve teacher quality, learning in
school and the effect of size, how and what do good teachers do, and what and how do
good pupils learn. He also pointed out that studies have shown the teachers' quality
significantly affect the quality of education, as demonstrated by education systems that
have recruited top students into the ranks of teachers. Success also depends on monitoring
every child and ensuring raw recruits become effective teachers through practical initial
training, coaching and collaboration in schools, and mentoring by heads.
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"This raises the question of how those who manage school can best
induct new teachers in their roles, and helps them to sustain their
knowledge and interest in developing new approaches to education."
(SANSWE 2007).

Master of Teaching

Professional development seems to be essential to teachers nowadays due to
changes on time that change the skills needed by the work force. In Partnership’s Report,
21st Century Skills, Education and Competitiveness stated that “business now require
workers who can handle more responsibility and contribute more to productivity and
innovation” (cited in CDW, 2009:3). Most of the studies agreed that one of the factors
that have given effect to globalization is internet. As a result most of the students in any
country are connected to internet. This scenario will give impact on the workforce in
future in terms of communication and competitiveness. “People will telecommute to their
jobs more in future, while their companies compete globally” (as reported by Madhumita
and Hartnett, 2008:41).

The challenges in teaching and learning seem to be complex and difficult due to
the information explosion and dynamic communication between the learners and teachers
around the globe. The progression of communication technology through its larger
bandwidth and small gadget has shrunk the world. Internet seems to be common to people
especially to a younger generation. Information in the Internet is so huge, so teaching and
learning have to be changed too. The learning environment should be changed. The
delivery method and techniques should be enhanced. Learners should not be confined in a
limited space. The technique should not be limited to ‘traditional lecture’.

Traditionally lecturing is often perceived by students as boring, with little
intellectual simulation coming from monotonous lecturers (Exley & Dennick, 2004:3).
Stephen Leacock (1995) stated that most people tire of lecture in ten minutes; clever
people can do it in five. Sensible people never go to lectures at all (cited in Exley &
Dennick, 2004:3) However lecture can be enhanced by adding more value in it by
providing activities for active learning and interaction. Exley et. al. (2004:84) stated that
in order to increase attention span, engage the students and encourage them to think, it is
also recommended that the lecturer consider breaking the lecture into short sub-sections
of ‘lecture input’ and interspersing this with student activities that provide opportunities
for active learning and interaction.

In England, Masters in Teaching and Learning (MTL) is implemented as a
government funded project to upgrade the teacher’s skill on hands-on, classroom-based
qualification developed in order to help the in extending their teaching skills and abilities.
Training and Development Agency for Schools, London (2009:7) stated that MTL is
being introduced in recognition of the high quality of education currently offered to
children and young people in England and the fact that, in today’s world, as the learning
needs of the pupils are becoming increasingly challenging, complex and diverse, the
demands on teachers’ knowledge and skills is increasing.

Stranmilis University College, UK (2009) stated that the aims of Master of
Teaching is to support serving teachers seeking to achieve Masters level accreditation for
the highest standards of professional reflection and action in their own classrooms and
schools. Teachers will be provided with opportunity to review their own professional
development, research their practice and investigate new ways of improving pupil
learning.
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In US, College of Education, Seattle University (2008) stated that:

“The Master in Teaching (MIT) program is designed and delivered
based on collaboration among the College of Education Faculty and
the school community to prepare teachers to meet the educational
demands of the 21st Century. First, a strong grounding in an academic
field is essential for this program. Additionally, the program infused
with the ethical and value-laden issues inherent to the teaching
profession”. In Canada, Ontario Institute for Studies in Education,
University of Toronto (OISE/UT) stated that “Since teaching has been
increasingly acknowledged as a complex and difficult challenge, many
jurisdiction, both in Canada and outside, have move to broaden and
lengthen teacher education programs. At OISE/UT, the MT program
combines strong professional preparation with rigorous academic
study. It depicts the epitome of integration – the amalgamation of
practice and research”.

(College of Education, Seattle University 2008)

Melbourne Graduate School of Education, Australia (2007) in the Dean remarks
on Master of Teaching stated that the master of teaching aspires to develop a new breed
of teacher, to improve and elevate teaching profession. What makes it different is the
unique delivery program using new models that link theory and practice. On a whole,
Master of Teaching emerges as program to provide teachers skill and knowledge to face
the new challenges this 21st century. Most of the program offered in M-Teach seems to
focus on the effectiveness of teaching and learning according to its theory and practice. It
also provides a real experience through school and community partnership.

Master of Teaching in Context of Brunei Darussalam and the National Education
System for the 21st Century (SPN 21)

Brunei Darussalam in its Brunei Vision 2035 stated that by 2035, Brunei Darussalam is
recognized everywhere for:

1. The accomplishment of its well-educated and highly skilled people
2. The quality of life
3. The dynamic and sustainable economy

In order to face a global challenge, learn to teach needs to explore innovative and creative
ways of delivering the knowledge to the learners to produce ‘well-rounded’ learner with
creative and critical thinking skills and able to analyze and synthesize information.  In
Brunei Darussalam the National Education System for the 21st Century is introduced to
fulfill its 4 aims:

1. meet the social and economic challenges of the 21st Century
2. realize the Ministry of Education's vision and mission
3. equip students with 21st Century skills
4. fulfill the Strategic Themes as outlined in the Ministry of Education’s Strategic

Plan (2007-2011)
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Eight policy directions in the Education Strategy, Brunei Vision 2035:

1. Fulfillment of the Ministry of Education's mission 'Provide Holistic Education To
Achieve Fullest Potential For All'

2. Comparison with Education Systems and Curricula of various countries
3. Raising students' achievement in the 3 core subjects: English Language,

Mathematics and Science
4. Increasing the percentage of students' enrollment into higher education from 14%

to 30% by 2011
5. Strengthen proficiency in Bahasa Melayu
6. Local researchers and consultants from overseas have identified certain aspects of

the National Education System that need to be improved

The Dean of Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education (SHBIE), Dr Poh Sing
Huat in his briefing in board meeting on November 19, 2008 regarding SHBIE as a
graduate school said that:

“The introduction of the new education system (SPN-21) in Brunei
Darussalam in January 2009 requires a paradigm shift in term of
teachers’ mindset, understanding of epistemology and their
pedagogical approaches. The new education system attempts to
provide students with more holistic education and opportunities to
develop 21st century knowledge and skills such as those related to
communication, entrepreneurship, ICT and critical thinking that are
considered necessary for global competition and continuous survival
of the nation”.

Due to this condition he added :

“SHBIE, being the main teacher training institute in the country has
to reexamine its teacher preparation programmes to ensure that they
align with the aspirations of the SPN-21, and the current development
and reform in teacher education in many top universities in Australia,
Europe, US and UK which have transformed many of their faculties of
education into graduate schools, offering innovative postgraduate
programmes, in particular, the Master of Teaching (M-Teach)”

(Board Meeting 19/11/2008)

Due to this situation all pre-service undergraduate programmes are to be
discontinued. The existing programmes will be phased out. Instead Master of Teaching
degree in SHBIE will provide prospective teachers with a professional qualification for
entry to the teaching profession. It prepares teachers to make real difference in the
classroom. This innovative programme links theory and practice to provide powerful
insights into learners and the teaching process (Universiti Brunei Darussalam Website,
2009).

Basically, the entry requirement for the programme are a good honors degree (at least
second class lower) or equivalent from recognized university, excellent English
communication skills at the level of, at least IELTS 6.5 or TOEFL 600 and successful
performance in an interview. Master of Teaching in SHBIE provides four specialist
degree programs comprising of:
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1. Early Childhood Education and Care
2. Primary Education
3. Secondary Education and
4. Vocational Technical Education

The programme structure consists of three semester full programme (18 month)
and five semester part-time programme (30 month). Each semester the teacher needs to
have a two days a week school experience with additional 15 day block and seminar
series.

Role of ICT in Teacher Education Programmes

The emerging technologies in the Internet have given us a great impact to
teaching and learning, Teachers can easily deliver their content through Web 2.0 tools
such as social networking tools, wikis, blog, podcast, instant messaging, Google Maps,
RSS feed etc. Wikipeadia (2005) described Web 2.0 as a transition to a more distributed,
participatory and collaborative environment (cited in Delich, Kelly & McIntosh
(2008a:6).

Traditional pedagogy have moved to ‘electronic pedagogy’( Pratt & Palloff,
2001:25) where teacher can design their own lesson electronically through the Internet.
Teachers can actively created their own content in blog and communicate dynamically
with their student in social networking. Delich, Kelly & McIntosh (2008b:6)stated that
the “the shift occurring in the Web from static content environment where end user are
the recipients of the information – defined as Web 1.0 – to one where they are active
content creator” .
Content can be delivered not only through computers but through small gadget such as
pocket pc, handheld devices and mobile phones. Delich, Kelly & McIntosh
(2008c:6)stated that “as technologies become more sophisticated and as they begin to
converge (eg. cell phones becoming multimedia-capable and Internet-connected),
educators will have more options for creating innovative practices in education”.

In SHBIE, Universiti Brunei Darussalam, most of the ICT courses in either
existing or new programmes have been reviewed and enhance to follow the trend and
technology progression. In the National Education System for the 21st Century (SPN 21),
ICT is one of the components that need to be emphasized in teaching and learning in
order to produce student with innovative, creative and critical thinking skills and able to
survive and compete in the real world. In SHBIE, in the existing programmes ICT have
been integrated quite a long time with core courses such as Educational Technology
(English and Malay medium) with additional specialize elective courses such as 3D
animation in teaching and learning, Information System, etc. The core and elective
courses are mainly conducted by Department of Educational Foundations in SHBIE.
Some of the ICT unique courses are also conducted by other departments such as
Department of Science and Mathematics Education, Department of Language Education
and Department of Art and Social Science Education. In upgrading teachers skill SHBIE
has also offer ICT courses through its In-Service Training (INSET). Most of the existing
courses have been reviewed to fulfill the current trend and needs of the teacher.

In Master of Teaching, ICT skill is taught separately within the Technology, Pedagogy
and Content Knowledge (TPACK) framework. TPACK is run throughout the programme
except Early Childhood Education and Care. Teachers have been provided new
innovative ways of delivering the lesson to the learners by using Web 2.0 tools through
blended and self-directed learning.
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The role of ICT in Teacher Education programme is not only using “ICT to
teach” but use it as a tool to deliver effectively with an appropriate tool and techniques.
To the learners, ICT is used as a tool to improve their thinking skills. The emergences of
Web 2.0 tools has given teachers opportunities to explore new ways of delivering their
lesson. Communication can be enhanced through social networking, learning can be
administered through Learning Management System and at the same time information
such as Learning Objects are available for free and can be used as the instructional
materials.

Conclusion

As a conclusion we would like to summarize what we have said. So far we have
discussed characteristics of a profession, ingredients of professionalism, reviews on
teachers and teaching profession, role of a teacher, the continuing questions of
professionalism and improving teacher professionalism.

For Brunei Darussalam, Master of teaching (M-TEACH) and role of ICT in
teacher education programmes are highlighted in the current academic session. In coming
semester, the Malay medium MTeach in SHBIE will be introduced to cater for multi-
culturalism in Brunei Darussalam. A part from that Arabic medium of instruction will be
also included in SHBIE, UBD and Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan
(Religious Teachers University College Seri Begawan) programme.

In line with the 21st Century skills, teachers training should consider in
integrating current global issues such as new technology, diverse cultures, religions,
languages and lifestyles in a spirit of mutual respect and open dialogue in personal, work,
and community contexts. Pedagogical consideration should also include by providing
opportunities for "active learning" and humour to encourage pupil engagement, making
learning interesting, and explaining things clearly.
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KOOPERATIF MODEL STAD, PENGAJARAN LANGSUNG DAN

MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR
KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN

INFORMASI PADA SISWA KELAS-11 SMK YPM 1 DAN SMK
YPM 4 TAMAN SIDOARJO

Achmad Farich
Alumnus Program Studi Teknologi Pembelajaran Program Pascasarjana

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstract
The educational quality can be continuously enhanced by the application of

the integrated management quality in which all the school members and its
stakeholders take part, in particular the teachers’ involvement. Considering the
importance of the teachers’ roles to improve the quality of education, the
researcher was interested in investigating the application of the STAD and direct
instruction models and their influences upon the computer and management
information skills of the eleventh-grade students of SMK YPM 1 and SMK YPM
4 of Taman, Sidoarjo. The present study employed the experimental design to
discover the influences of the cooperative learning which is a students-centered
learning and the direct instruction which is a teacher-centered learning.

The study was a quantitative research with several variables including: (1) the
independent variable, the STAD model as the experiment group and the direct
instruction model as the control group, (2) the computer and management
information skills of the students as the dependent variable, and (3) the students’
motivation as the moderator variable.

The present study aimed at (1) describing the difference in the students’
achievements using the STAD model and the one using the direct instruction
model, (2) describing the difference in the students’ achievements of those who
are highly motivated and those who are poorly motivated, and (3) describing the
interaction among the STAD model, the direct instruction model, and the
students’ motivation as well.

Based on the research findings, the following conclusions could be drawn: (1)
there was a significant difference between the students’ achievement in using the
STAD model and the one in using the direct instruction model, in which the
students with the STAD model achieved significantly better than those with the
direct instruction model, (2) there was a significant difference in the achievements
of the students who were highly motivated and the ones who were poorly
motivated, and (3) since there was no interaction among the STAD model, the
direct instruction model, and the students’ motivation, the STAD model could be
applied either to the students of high motivation or the ones of poor motivation.
Key words: Cooperative Learning, Students Teams Achievement Divisions

(STAD), Direct Instruction, Motivation, and Achievement.
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PENDAHULUAN
Memasuki abad ke-21, kebutuhan tentang perlunya menyiapkan Sumber

Daya Manusia yang berkualitas dirasa semakin penting. Dunia pendidikan
dihadapkan pada tantangan yang makin kompleks, karena menjadi tumpuan
utama dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing di era
global. Dunia pendidikan juga harus mampu mewujudkan masyarakat yang
berkualitas, terutama dalam menyiapkan peserta didik menjadi subyek yang
makin berperan dalam menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, mandiri,
kreatif dan profesional pada bidangnya masing-masing.

Menyadari akan hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya
pengembangan sistem pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan,
terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan serta relevansinya
dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Peningkatan mutu pendidikan
dapat dicapai melalui penerapan manajemen mutu terpadu, yang menurut Arcaro
(1995:15) harus dapat membangun lingkungan yang memungkinkan setiap orang
dapat membawa ukuran perbaikan mutu terhadap proses kerjanya sendiri.

Untuk mencapai mutu terpadu sesuai yang diharapkan, maka peranan guru
sangat besar dan bahkan sangat menentukan. Menurut Arcaro (1995:19), untuk
mencapai visi mutu pendidikan, guru mesti mengajak siswanya untuk
memandang dirinya sebagai pemilik visi dan harus berkeinginan untuk
mendengarkan dan bertindak berdasarkan gagasan inovatif dan kreatif siswa guna
mencapai visi tersebut. Ditegaskan oleh Arcaro (1995:68), seharusnya guru
dalam kelas mutu adalah seorang fasilitator dan coach yang merupakan kebalikan
dari guru sebagai penyalur pengetahuan. Para siswa, dengan strategi
pembentukan tim, bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri.

Namun disadari atau tidak, sampai saat ini masih banyak kegiatan
pembelajaran yang terpusat-pada-guru. Hasil penelitian Arcaro (1995:49)
mencatat bahwa dalam kelas terpusat-pada-guru, guru bertanggung jawab atas
pengelolaan kelas. Pada saat guru diminta guru lain agar kelasnya menjadi
terpusat-pada-siswa, kurang dari 10% guru yang menyatakan setuju. Padahal
menurut Arcaro (1995:60-61), mutu memberikan kesempatan kepada siswa untuk
berbagi tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidaklah lantas turun
dari singgasananya, malah bersama-sama bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan kegiatan kelas.

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini
akan dilakukan eksperimen penerapan dua model pembelajaran dan mengkaji
pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Dua model pembelajaran tersebut
adalah model pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions (STAD) yang
merupakan pembelajaran terpusat-pada-siswa dan model pengajaran langsung
yang merupakan pembelajaran terpusat-pada-guru. Sedangkan hasil belajar yang
dimaksud menurut Abdurrahman (dalam Jihad, 2008:14) adalah kemampuan yang
diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.

Selain dipengaruhi model pembelajaran, hasil belajar juga dipengaruhi oleh
tinggi-rendahnya motivasi berprestasi siswa, yang menurut McClelland &
Atkinson (dalam Alberti & McCartney, 1997 dan Nur, 2008:27) merupakan
kecenderungan berupaya sampai berhasil dan memilih kegiatan yang mengarah
pada tujuan dan mengarah pada keberhasilan/ kegagalan. Oleh karena itu dalam
penelitian kali ini, motivasi berprestasi dijadikan sebagai variabel moderator dan
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dikaji pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, yang oleh Sugiyono (2008:62)
dipandang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara
variabel independen variabel dependen.

Dalam penelitian eksperimen pembelajaran Keterampilan Komputer dan
Pengelolaan Informasi (KKPI) kelas-11 SMK YPM 1 dan SMK YPM 4 Taman
Sidoarjo ini, permasalahan yang diajukan adalah: (1) Adakah perbedaan hasil
belajar siswa antara yang menggunakan model pembelajaran STAD dengan yang
menggunakan model pengajaran langsung? (2) Adakah perbedaan hasil belajar
antara siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang
memiliki motivasi berprestasi rendah? dan (3) Adakah interaksi antara model
pembelajaran STAD dan model pengajaran langsung serta motivasi berprestasi
terhadap hasil belajar siswa?

Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1)
hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penyelenggara pendidikan untuk
pengembangan model pembelajaran dan peningkatan motivasi berprestasi
siswanya; (2) hasil penelitian ini merupakan bahan masukan bagi guru untuk
meningkatkan kompetensinya sebagai guru professional; (3) hasil penelitian ini
dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti lain untuk pengembangan penelitian
lebih lanjut; dan (4) hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengawas dan
kepala sekolah untuk pengembangan kualitas guru.

KAJIAN PUSTAKA
1. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa
belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang
anggotanya 4-6 orang, dengan struktur kelompok heterogen. (Slavin dalam Isjoni,
2007:12). Slavin yang menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah Student
Team Learning mengemukakan tentang tiga konsep penting yang menjadi
karakteristik Student Team Learning, yaitu penghargaan bagi tim, tanggung jawab
individu, dan kesempatan sukses yang sama. (Slavin, 2005:10).

Dengan demikian maka cooperative learning menggunakan tujuan-tujuan
kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. (Isjoni, 2007:22). Sehingga
keberhasilan kelompok tergantung pada pembelajaran individu dari semua
anggota kelompok. (Isjoni, 2007:22). Keberhasilan ini mendorong kegiatan
anggota-anggota tim tersebut untuk saling membantu satu sama lain dan
memastikan bahwa setiap anggota dalam tim tersebut siap menghadapi sebuah
kuis atau asesmen lain yang akan dikerjakan para siswa tersebut tanpa bantuan
teman satu timnya. (Slavin dalam Nur, 2008:4). Semua siswa dapat memberi
konstribusi kepada timnya dengan cara meningkatkan kinerja mereka dari yang
sebelumnya. Ini akan memastikan bahwa siswa dengan prestasi tinggi, sedang
atau rendah; semuanya sama-sama merasa ditantang untuk melakukan yang
terbaik, dan konstribusi dari semua anggota tim ada nilainya. (Slavin, 2005:10).

Untuk itu dalam model cooperative learning, guru tidak hanya sebagai satu-
satunya nara sumber, tetapi siswa juga bisa belajar dari temannya dan guru
berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator dan evaluator. Sebagai
konsekuensinya guru harus mengupayakan agar ruang kelas ditata sedemikian
rupa sehingga dapat menunjang terjadinya dialog. (Isjoni, 2007:66).
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2. Student Teams-Achievement Divisions (STAD)
STAD terdiri dari lima komponen utama; presentasi kelas, kerja tim, kuis,

skor kemajuan individual, dan penghargaan tim. (Slavin dalam Nur, 2008:20).
Bahan ajar STAD mula-mula diperkenalkan melalui presentasi kelas. Presentasi
ini paling sering menggunakan pengajaran langsung atau suatu ceramah-diskusi
yang dilakukan oleh guru. Presentasi dapat meliputi presentasi audio-visual atau
kegiatan pertemuan kelompok. (Slavin dalam Nur, 2008:20).

Pada tahap kerja tim, setiap siswa diberi lembar tugas sebagai bahan yang
akan dipelajari. Dalam kerja tim siswa saling membagi tugas, saling membantu
memberikan penyelesaian agar semua anggota tim agar dapat memahami materi
yang dibahas. (Isjoni, 2007:52). Kerja tim tersebut merupakan ciri terpenting
STAD. (Slavin dalam Nur, 2008:21). Dengan demikian fungsi utama dari kerja
tim adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih
khusus lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya agar bisa mengerjakan kuis
dengan baik. (Slavin, 2005:144).

Pada tahap kuis, guru melakukan evaluasi individual terhadap hasil belajar
siswa-siswanya. Pada tahap ini menurut Slavin (2005:144), para siswa tidak
diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis, sehingga setiap
siswa bertanggung jawab secara individual untuk memahami materinya.
Selanjutnya pada tahap skor kemajuan individual menurut Slavin (dalam Nur,
2008:22), setiap siswa diberikan skor dasar yang dihitung dari kinerja rata-rata
siswa pada kuis serupa sebelumnya. Kemudian siswa diharapkan memperoleh
poin untuk timnya yang didasarkan pada berapa banyak skor kuis mereka
melampaui skor dasar mereka.

Akhirnya pada tahap penghargaan tim, tim akan mendapat sertifikat atau
bentuk penghargaan yang lain apabila perolehan skor rata-rata mereka mencapai
kriteria tertentu. (Slavin, 2005:146). Penghargaan tim harus diupayakan bisa
menyenangkan para siswa atas prestasi yang telah mereka buat. (Slavin,
2005:161).

3. Model Pengajaran Langsung
Model pengajaran langsung telah dirancang secara khusus untuk

membelajarkan siswa tentang pengetahuan prosedural yang dibutuhkan untuk
melaksanakan keterampilan kompleks dan sederhana serta pengetahuan deklaratif
yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan langkah demi langkah. (Arends
dalam Nur, 2005:26). Sehingga model ini lebih cocok untuk mata pelajaran
berkomponen keterampilan dari pada mata pelajaran yang lebih berorientasi pada
informasi. (Arends dalam Nur, 2005:27)

Model pengajaran langsung merupakan sebuah model yang terpusat-pada-
guru, yang memiliki lima langkah: mempersiapkan dan memotivasi siswa,
menjelaskan dan/ atau mendemonstrasikan, latihan terbimbing, umpan balik dan
latihan lanjutan. (Arends dalam Nur, 2005:17). Untuk mempersiapkan dan
memotivasi siswa perlu penjelasan tentang tujuan pembelajaran, yang oleh Arends
(dalam Nur, 2005:20) dikatakan bahwa guru yang mengajar dengan prinsip-prisip
teori perilaku akan merumuskan tujuan pembelajaran dengan mendeskripsikan
secara cermat perilaku-perilaku yang mereka inginkan dari siswa mereka untuk
mempelajarinya.
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Sedangkan untuk dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan secara baik,
perlu memperhatikan pendapat Arends (dalam Nur, 2005:38) yang menyatakan
bahwa model pengajaran langsung berpijak kuat pada proposisi bahwa sebagian
besar dari apa yang dipelajari dan sebagian besar dari perilaku siswa berasal dari
mengamati perilaku orang lain. Oleh sebab itu, lanjut Arends (dalam Nur,
2005:39), jika guru ingin para siswanya melakukan sesuatu dengan benar, ia harus
dapat memastikan bahwa keterampilan yang didemonstrasikan itu benar pula.

Latihan terbimbing merupakan tahap penting dalam model pengajaran
langsung, yang menurut  Trianto (2007:38) dikatakan bahwa keterlibatan siswa
secara aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan retensi, membuat belajar
berlangsung dengan lancar, dan memungkinkan siswa menerapkan konsep/
keterampilan pada situasi yang baru. Selanjutnya dalam memberikan umpan balik
ditandai guru mengajukan pertanyaan kepada siswanya, dan siswa memberikan
jawaban yang mereka yakini benar, yang menurut Arends (dalam Nur, 2005:43)
dikatakan sebagai aspek yang sangat penting dari pelajaran model pengajaran
langsung, karena tanpa mengetahui hasil, latihan hanya akan bermanfaat kecil
bagi siswa.

Merupakan fase terakhir dari model pengajaran langsung adalah memberikan
latihan lanjutan/ latihan mandiri, yang menurut Arends (dalam Nur, 2005:50)
dapat berupa pekerjaan-rumah, atau pekerjaan di sekolah atau seatwork, akan
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan sendiri keterampilan-
keterampilan baru yang diperolehnya.

4. Motivasi Berprestasi
Satu jenis motivasi paling penting dalam psikologi pendidikan adalah

motivasi berprestasi atau achievement motivation yang menurut McClelland &
Atkinson (dalam Alberti & McCartney, 1997 dan Nur, 2008:27) adalah
kecenderungan berupaya sampai berhasil dan memilih kegiatan yang mengarah
pada tujuan dan mengarah pada keberhasilan/ kegagalan. McClelland menekankan
pentingnya kebutuhan berprestasi (Uno, 2007:47), karena manakala kebutuhan
seseorang terasa sangat mendesak, maka adanya kebutuhan akan memotivasi
orang untuk berusaha keras memenuhi kebutuhannya. (McClelland dalam Yamin,
2008:96).

Menurut pandangan Weiner (dalam Alberti & McCartney, 1997 dan Nur,
2008:27-28), siswa yang memiliki motivasi berprestasi ingin dan mengharapkan
berhasil, apabila mereka gagal, mereka akan melipatgandakan upaya mereka
sampai mereka benar-benar berhasil. Oleh karena itu Stipek (dalam Alberti &
McCartney, 1997 dan Nur, 2008:28) menambahkan bahwa tidak mengherankan
bila siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung berhasil dalam
tugas-tugas sekolah.

5. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui

kegiatan belajar. (Abdurrahman dalam Jihad, 2008:14). Untuk mengetahui hasil
belajar KKPI maka instrumen yang digunakan, menurut Uno (2008:214) adalah
tes kinerja (performance test) beserta lembar observasi keterampilan dengan
memakai skala hasil (product scale). Dipilihnya tes kinerja sebagai tes
keterampilan praktik menurut Uno (2008:214), didasarkan atas pertimbangan
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bahwa tes kinerja dan lembar observasi keterampilan merupakan tes yang biasa
digunakan dalam mengukur hasil belajar dalam kawasan keterampilan motorik.

Disamping itu, mengacu pada Keputusan BSNP Nomor: 1549/BSNP/I/2009
tentang POS dan Kisi-kisi Uji Kompetensi SMK Tahun Pelajaran 2008/2009,
maka penilaian hasil belajar keterampilan juga mempertimbangkan penilaian
tertulis, yang oleh Haryati (2008:52) dikatakan sebagai jenis tes dimana guru
dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis dan
jawaban yang diberikan oleh peserta didik dilakukan secara tertulis pula.

6. Kerangka Berpikir
Hubungan penerapan model pembelajaran STAD dengan hasil belajar siswa

dapat dilihat dari hasil penelitian Slavin (2005:46), yang mencatat bahwa 20 dari
29 kajian STAD (69%) menemukan pengaruh positif yang signifikan, dan tidak
ada yang negatif. Sedangkan hubungan penerapan model pengajaran langsung
dengan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil penelitian Stalling dan para
koleganya yang menurut Arends (dalam Nur, 2005:24) menunjukkan bahwa guru
yang menggunakan strategi terpusat pada guru (model pengajaran langsung) lebih
berhasil dalam mendapatkan tingkat keterlibatan tinggi siswa dari pada guru yang
menggunakan metode-metode pengajaran yang lebih informal dan berpusat pada
siswa.

Untuk melihat hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar
siswa dapat mengacu pada pendapat Sardiman (2007: 84), yang mengatakan
bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan
menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan
makin berhasil pula pelajaran itu. Sedangkan untuk melihat hubungan penerapan
model pembelajaran STAD dan model pengajaran langsung dengan hasil belajar
siswa dapat mengacu pada pendapat Williams & Zimmerman (dalam Slavin, 1997
dan Nur & Wikandari, 2008:13), yang mengatakan bahwa apabila siswa memiliki
kedua-duanya, baik strategi belajar yang efektif dan motivasi serta tekun
menerapkan strategi itu sampai pekerjaannya terselesaikan demi kepuasan
mereka, maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif, yang
menurut Corno & Kanfer (dalam Slavin, 1997 dan Nur & Wikandari, 2008:13)
memiliki motivasi abadi untuk belajar.

7. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir, maka hipotesis

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) ada perbedaan hasil belajar siswa
antara yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran STAD dengan yang
menggunakan model pengajaran langsung; (2) ada perbedaan hasil belajar antara
siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki
motivasi berprestasi rendah; dan (3) ada interaksi antara model pembelajaran
STAD dan model pengajaran langsung serta motivasi berprestasi terhadap hasil
belajar siswa.

METODE PENELITIAN.
1. Rancangan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang desain penelitiannya
menggunakan quasi experimental design. Dari beberapa quasi experimental
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design yang ada, dipilih matching pretest-posttest control group design yang oleh
Sukmadinata (2007:207) dan Sugiyono (2008:116) dikatagorikan hampir sama
dengan pretest-posttest control group design, tetapi pada desain ini pengambilan
kelompoknya tidak dilakukan secara acak penuh, hanya satu karakteristik saja,
atau diambil dengan dipasangkan/ dijodohkan. Rancangan penelitian eksperimen
ini menggunakan pola sebagai berikut:

Tabel C.1.  Rancangan Penelitian.
Rancangan Pretes Perlakuan Postes

E
K

O1

O3

X1

X2

O2

O4

Keterangan:
E dan K : Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
O1 dan O3 : Pretes terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
X1 : Perlakuan terhadap kelompok eksperimen (terdiri dari siswa-siswa

yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi
rendah).

X2 : Perlakuan terhadap kelompok kontrol (terdiri dari siswa-siswa yang
memiliki motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi
rendah).

O2 dan O4 : Postes terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas-11 SMK YPM 1
Taman Sidoarjo dan siswa kelas-11 SMK YPM 4 Taman Sidoarjo. Sedangkan
penentuan besaran sampel mengacu pada pendapat Roscoe (dalam Sugiyono,
2008:132) yang mengatakan bahwa untuk penelitian eksperimen yang sederhana,
yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah
anggota sampel pada masing-masing kelompok antara 10 sampai dengan 20.
Sehingga populasi dan besaran sampel dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada
tabel sebagai berikut:

Tabel C.2.  Populasi dan Sampel.

No. Nama Sekolah
Populasi Besaran Sampel

Rombel Jml. Siswa Eksperimen Kontrol
1. SMK YPM 1 Taman 12 538 44 44
2. SMK YPM 4 Taman 8 366 46 46

Jumlah 20 904 90 90

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu variabel bebas yang terdiri dari:
(1) model pembelajaran STAD sebagai kelompok eksperimen dan (2) model
pengajaran langsung sebagai kelompok kontrol; serta (3) variabel terikat yaitu
hasil belajar siswa. Penelitian ini juga memperhatikan adanya variabel moderator
yang menurut Sugiyono (2008:113) dipandang mempengaruhi perlakuan (variabel
independen) terhadap hasil (variabel dependen). Variabel moderator pada
penelitian ini adalah tingkat motivasi berprestasi siswa.



39

2. Intrumen Penelitian
Instrumen rencana pembelajaran STAD, instrumen rencana pengajaran

langsung, dan instrumen penilaian tertulis menggunakan instrumen yang
dikembangkan oleh peneliti. Instrumen penilaian unjuk kerja diadaptasi oleh
peneliti dari Lembar Penilaian Praktik Kejuruan Uji Kompetensi Keahlian SMK
Tahun Pelajaran 2008/2009 yang dikembangkan oleh BSNP. Instrumen
pengukuran motivasi berprestasi menggunakan contoh instrumen motivasi
berprestasi yang dikembangkan oleh Djaali dan Muljono (2008:114-119).
Sedangkan hasil belajar KKPI diukur melalui penilaian tertulis dan penilaian
unjuk kerja. Penilaian tertulis mempunyai bobot 30% sedangkan penilaian unjuk
kerja mempunyai bobot 70%.

Sebelum penelitian eksperimen dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan uji
coba instrumen penilaian tertulis dan instrumen motivasi berprestasi, dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168)
dan tingkat keterandalan suatu instrumen. (Arikunto, 2006:179). Pada penelitian
ini, uji validitas butir soal dan uji reliabilitas instrumen dilakukan terhadap 40
orang siswa kelas-11 SMK YPM 3 Taman Sidoarjo.

Dan dengan menggunakan analisis statistik SPSS 15 for windows diperoleh
hasil: (1) Instrumen penilaian tertulis yang berjumlah 20 item memiliki r hitung >
0,312, begitu juga instrumen motivasi berprestasi yang berjumlah 40 item
memiliki r hitung > 0,312, sehingga kedua instrumen dinyatakan valid. (2)
Instrumen penilaian tertulis memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0, 808
> 0,70 dan instrumen motivasi berprestasi memiliki koefisien Cronbach’s Alpha
sebesar 0,913 > 0,70, sehingga kedua instrumen dinyatakan reliabel.

3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian sampel karena hanya meneliti sebagian

dari populasi (Arikunto, 2006:131), oleh sebab itu sumber data dalam penelitian
ini adalah siswa-siswa yang ditetapkan sebagi sampel penelitian. Sedangkan jenis
data yang diperlukan meliputi: (1) Hasil belajar siswa kelompok eksperimen; (2)
Hasil belajar siswa kelompok kontrol; dan (3) Hasil angket motivasi berprestasi
siswa kelompok eksperimen dan siswa kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini, data tentang tingkat motivasi berprestasi siswa
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh melalui kuesioner
(angket), sedangkan data tentang hasil belajar siswa kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol diperoleh dari hasil penilaian unjuk kerja dan hasil penilaian
tertulis.

4. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Varian

(Anava), karena menurut Winarsunu (2006:96), Anava untuk sebagian besar akan
menjadi ciri dari analisis statistik penelitian eksperimental, yaitu suatu penelitian
yang berusaha menguji suatu akibat, efek, pengaruh dari suatu variabel tertentu
terhadap variabel lain yang diteliti. Dan oleh karena dalam penelitian ini terdapat
dua variabel bebas, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Twoway Analysis of Variance.
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HASIL PENELITIAN
1. Deskripsi Data.

Tabel D.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian Eksperimen Pembelajaran.

Motivasi Berprestasi

Kelompok Eksperimen
Yang Menerapkan Model

Pembelajaran STAD

Kelompok Kontrol
Yang Menerapkan Model

Pengajaran Langsung
Pretes Hasil

Belajar
Pretes Hasil

Belajar
Motivasi Rendah
(MBR).

Mean:
5,462
SD    :
0,733
N      : 53

Mean: 6,173
SD    : 0,647
N      : 53

Mean:
5,280
SD    :
0,887

N      : 50

Mean: 6,102
SD    : 0,512

N      : 50

Motivasi Tinggi
(MBT).

Mean:
6,297
SD    :
0,803
N      : 37

Mean: 6,911
SD    : 0,501
N      : 37

Mean:
6,400
SD    :
0,921

N      : 40

Mean: 6,557
SD    : 0,578

N      : 40

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi: data pretes sebelum
diberikan perlakuan, data hasil belajar siswa yang diukur melalui penilaian tertulis
dan penilaian unjuk kerja setelah diberikan perlakuan, serta data tingkat motivasi
berprestasi siswa. Deskripsi data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel D.1.
sebagaimana tersebut di atas.

2. Uji Normalitas Data
Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel

yang akan dianalisis harus terdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian
hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data.
(Sugiyono, 2008: 241). Dengan menggunakan analisis statistik SPSS 15 for
windows diperoleh hasil: (1) Untuk kelompok eksperimen diperoleh P value uji
normalitas Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,159 > α = 0,05 dan P value uji
normalitas Saphiro-Wilk sebesar 0,084 > α = 0,05, (2) Untuk kelompok kontrol
diperoleh P value uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 > α = 0,05 dan
P value uji normalitas Saphiro-Wilk sebesar 0,053 > α = 0,05. Dengan demikian
maka Ho diterima, yang berarti bahwa data kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol dinyatakan berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

3. Uji Homogenitas Varian
Homogenitas varian merupakan asumsi yang penting dalam perhitungan

Anava. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya Anava digunakan untuk
membandingkan varian dalam kelompok yang berasal dari tiga katagori data atau
lebih. Dan katagori tersebut baru dapat dibandingkan secara adil apabila harga-
harga varian pada masing-masing katagori bersifat homogen. (Winarsunu,
2006:99). Uji homogenitas varian pada penelitian ini menggunakan program
analisis statistik SPSS 15 for windows. Dan hasilnya, diperoleh P value = 0,191 > α
= 0,05, sehingga Ho diterima, yang berarti bahwa harga varian pada masing-
masing kelompok adalah homogen.
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4. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Twoway Analysis of

Variance. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mencari harga F empirik yang harus
dibandingkan dengan F teoritik dan P value yang harus dibandingkan dengan α = 0,05.
Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan program analisis statistik
SPSS 15 for windows, sehingga diperoleh data-data sebagai berikut:
Tabel D.2. Ringkasan Anava Dua Jalur.

Sumber Varian Jk db Rk F teoritik F empirik P value

Model Pembelajaran (A) 1,986 1 1,986 3,890 6,166 0,014
Motivasi Berprestasi (B) 15,671 1 15,671 3,890 48,648 0,000
Interaksi Model
Pembelajaran dengan
Motivasi Berprestasi.
(AxB).

0,873 1 0,873 3,890 2,710 0,101

Dalam (d) 56.696 176 0,322 -- -- --

Total -- 179 -- -- -- --

Keterangan:
Jk : Jumlah kuadrat.
db : Derajat kebebasaan.
Rk : Rata-rata kuadrat.

Dari tabel Ringkasan Anava Dua Jalur di atas, maka diperoleh hasil pengujian
hipotesis sebagai berikut: (1) Pada sumber varian model pembelajaran, diperoleh
harga F empirik = 6,166 ≥ F teoritik = 3,890 dan P value = 0,014 ≤ α = 0,05, maka Ho

ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar
kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran STAD dengan kelompok
siswa yang diajar dengan model pengajaran langsung; (2) Pada sumber varian
motivasi berprestasi diperoleh harga F empirik = 48,648 ≥ F teoritik = 3,890 dan P value

= 0,000 ≤ α = 0,05, maka Ho ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil
belajar antara siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang
memiliki motivasi berprestasi rendah; (3) Pada sumber varian interaksi model
pembelajaran dengan motivasi berprestasi diperoleh harga F empirik = 2,710 < F
teoritik = 3,890 dan P value = 0,101 > α = 0,05, maka Ho diterima, yang berarti bahwa
tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran STAD dan model pengajaran
langsung serta motivasi berprestasi terhadap hasil belajar.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pada penelitian ini diperoleh temuan bahwa hasil belajar kelompok siswa

yang diajar dengan model pembelajaran STAD lebih baik apabila dibandingkan
dengan hasil belajar kelompok siswa yang diajar dengan model pengajaran
langsung. Rata-rata nilai hasil belajar KKPI kelompok siswa yang diajar dengan
model pembelajaran STAD adalah sebesar 6,476; sedangkan rata-rata nilai hasil
belajar kelompok siswa yang diajar dengan model pengajaran langsung hanya
sebesar 6,304.
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Memperhatikan sejumlah hasil penelitian terdahulu, Slavin (2005:46)
mencatat bahwa 20 dari 29 kajian STAD (69%) menemukan pengaruh positif
yang signifikan, dan tidak ada yang negatif. Sedangkan pada penelitian yang lain,
Arends (dalam Nur, 2005:24) mencatat bahwa Stalling dan para koleganya telah
menunjukkan temuannya bahwa guru yang menggunakan strategi yang terpusat
pada guru (model pengajaran langsung) lebih berhasil dalam mendapatkan tingkat
keterlibatan tinggi siswa dari pada guru yang menggunakan metode-metode
pengajaran yang lebih informal dan berpusat pada siswa. Hal tersebut berarti
bahwa model pembelajaran STAD dan model pengajaran langsung memperoleh
peluang yang sama untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Namun demikian,
temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok siswa yang diajar dengan
model pembelajaran STAD mencapai hasil belajar yang lebih baik apabila
dibandingkan dengan kelompok siswa yang diajar dengan model pengajaran
langsung.

Disamping itu, hasil belajar siswa-siswa yang memiliki motivasi berprestasi
tinggi lebih baik apabila dibandingkan dengan hasil belajar siswa-siswa yang
memiliki motivasi berprestasi rendah. Rata-rata nilai hasil belajar KKPI siswa-
siswa yang memiliki tingkat motivasi berprestasi tinggi adalah sebesar 6,727,
sedangkan rata-rata nilai hasil belajar siswa-siswa yang memiliki tingkat motivasi
berprestasi rendah hanya sebesar 6,139.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara
model pembelajaran STAD dan model pengajaran langsung serta motivasi
berprestasi terhadap hasil belajar. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran
STAD dan model pengajaran langsung dapat diterapkan pada semua siswa, baik
siswa-siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi maupun siswa-siswa yang
memiliki motivasi berprestasi rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian eksperimen pembelajaran ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil
belajar kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran STAD dengan
kelompok siswa yang diajar dengan model pengajaran langsung; (2) Terdapat
perbedaan hasil belajar antara siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi
dengan siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah; dan (3) Tidak terdapat
interaksi antara model pembelajaran STAD dan model pengajaran langsung serta
motivasi berprestasi terhadap hasil belajar.

Menindaklanjuti temuan dan kesimpulan di atas, maka dikemukakan beberapa
saran sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh guru dan
penyelenggara pendidikan dengan mempertimbangkan penerapan model
pembelajaran STAD sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan hasil belajar
siswa; (2) Penerapan model pembelajaran STAD perlu terus dikembangkan
sebagai bagian dari upaya mengembangkan pembelajaran yang interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi; (3) Untuk meningkatkan
hasil belajar siswa, guru perlu mempertimbangkan penerapan berbagai model
pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan situasi belajar yang
dihadapi; (4) Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan
meningkatkan upaya-upaya pengembangan motivasi berprestasi di kalangan
siswa-siswanya; (5) Penelitian yang masih terbatas meneliti penerapan dua model
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pembelajaran ini perlu ditindaklanjuti oleh peneliti lanjutan dengan meneliti
model-model pembelajaran lainnya, mata pelajaran lainnya dan/ atau pada kelas-
kelas lainnya.
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PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA

Achmad Noor Fatirul

Abstract
Analyzing the influence of media use images of motivation and learning

achievement of students of class VII social studies students Economy Class VII
Zainul Hasan I Genggong and junior Muhammad Shodig Brani Maron Kulon
Probolinggo East Java is the goal of this research. This research is quantitative
research with experimental techniques. The study was conducted in even-
numbered class VII Semester school year 2008-2009. samples taken one class for
the experimental group and one class for the control group at each school.
Technique data collecting taken is a questionnaire to seek the data the students'
motivation and test techniques to search for student achievement data.
Such changes could be in the form of increased value (achievement), the decline
in value or even no change.

To conduct this research and data analysis to prove the first hypothesis,
and the second hypothesis is used t - test, further testing of hypothesis conducted
analysis obtained the following results: (1) There are significant differences
motivation to learn the lesson that the IPS Economic using media images with the
motivation to learn that lesson with the conventional method with t value 2.304.
While the table t value at 5% significance level is 1.980 this fact shows that the t
value greater than the rate limit of rejection the null hypothesis (2.304> 1.980),
(2). There was significant difference of learning achievement using image media
and academic achievement, learning that using conventional methods. With a t
value of -2.678. While the table t value at 5% level of significance is the fact it
shows that the t value greater than the number of null hypothesis rejection limit (-
2.678> 1.980). Based on the results of hypothesis testing has proven that there is
significant influence media use images in the process of learning to motivation
and learning achievement, and (3) There are interactions between academic
achievement and learning motivation of students who use media that do not use
images and image media. Hypothesis to 3 (Ha 3). F count 5.797 greater than F
table with numerator 1 and denominator df 11 is 3.94 (calculated F> F table) and
P = 0.018 then P <0.05 means there is interaction between user media images and
motivation towards learning outcomes IPS Economy class VII junior Zainul
Hasan I Genggong Pajarakan and junior Muhammad Shodiq Brani Maron Kulon
Probolinggo significantly (real) on the level of 95%.

From the results of this study is recommended to teachers, especially
teachers of subjects for Economic IPS in the process of learning to use media
images to enhance motivation and learning achievement of students.

Keywords: Media Image, Student Motivation and Achievement Learning
Economic IPS
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PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara (Uzer, 2003).

Adapun fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan
untuk berkembangnya 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 (Uzer, 2003).

Tujuan pendidikan nasional dapat dicapai apabila tercipta suasana belajar
yang inovatif dan kreatif yang dilakukan dengan cara sadar dan terorganisir
dengan baik, sehingga terjadi interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa
dengan siswa secara maksimal. Guru harus selalu berusaha untuk menciptakan
kondisi belajar yang menuntut keaktifan siswa agar kemampuan siswa dapat
berkembang secara maksimal. Cara mengajar yang paling tradisional dan telah
lama dijalankan dalam sejarah pendidikan ialah cara mengajar dengan ceramah.
Sejak dahulu guru dalam usaha menularkan pengetahuannya pada siswa, ialah
secara lisan atau ceramah. Cara ini kadang-kadang membosankan, maka dalam
pelaksanaannya memerlukan keterampilan tertentu agar gaya penyajiannya tidak
membosankan dan menarik perhatian murid. (Roestiyah, 1998). Suasana
pembelajaran yang membosankan dapat menurunkan bahkan mematikan motivasi
siswa dalam belajar. Kondisi pembelajaran yang tidak diiringi motivasi dari
peserta didik (siswa) dapat menyebabkan prestasi belajarnya rendah. Siswa yang
belajar tanpa motivasi tidak akan mampu berkonsentrasi dengan baik terhadap apa
yang dipelajarinya sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan sulit dicapai.
Tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan berarti pencapaian
prestasi belajar rendah, karena prestasi belajar yang dicapai siswa terkait langsung
dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Siswa akan melakukan perbuatan belajar untuk memperoleh pengetahuan,
keterampilan dan sebagainya. Jika memiliki motivasi belajar, dorongan motivasi
ini berguna tidak hanya mendorong mereka belajar secara aktif, tetapi juga
berfungsi sebagai pemberi arah dan penggerak dalam belajar. Motivasi belajar
dapat tumbuh dari dalam diri sendiri yang disebut motivasi intrinsik. Motivasi
belajar juga dapat timbul berkat dorongan dari luar seperti pemberian angka, kerja
kelompok, hadiah atau teguran yang disebut motivasi ekstrinsik. Kedua jenis
motivasi ini digunakan bagi siswa untuk belajar secara aktif. (Hamalik, 1991).

Motivasi belajar dapat mendorong terjadinya suasana belajar yang aktif.
Motivasi belajar juga dapat berfungsi sebagai penggerak dan pemberi arah dalam
proses pembelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran yang diwarnai oleh
motivasi belajar yang tinggi sudah tentu tingkat efektifitas belajarnya juga tinggi.
Salah satu upaya yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar
siswa adalah dengan menggunakan media akan lebih menarik. Sujana dan Ahmad
(2000) mengatakan Pembelajaran yang menggunakan media akan lebih menarik
perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar.
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Penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran juga dapat
menimbulkan kesan dan daya serap yang lebih baik bagi siswa, karena siswa
menemukan dan meramu sendiri pengetahuan yang dipelajarinya melalui
pengamatan media gambar yang ada sehingga konsep dan pengetahuan yang
diperolehnya akan membekas lebih lama dalam ingatannya. Hal ini akan
berpengaruh langsung terhadap prestasi belajarnya, yaitu meningkatnya daya
serap siswa, berarti meningkatnya prestasi belajar siswa. Sebagaimana yang
dinyatakan oleh Sadiman (1984), “Ada beberapa kelebihan media gambar/ foto,
antara lain: Sifatnya kokrit: gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok
masalah dibandingkan media verbal semata. Gambar dapat mengatasi batasan
ruang dan waktu, media gambar/foto mengatasi keterbatasan pengamatan kita.
Media gambar dapat menjelaskan suatu masalah dalam bidang apa saja sehingga
dapat mencegah adanya kesalahpahaman.

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor dari dalam diri siswa yang
mempengaruhi prestasi belajar siswa, maka tinggi rendahnya prestasi belajar
siswa tentu sangat erat kaitannya dengan seberapa besar motivasi belajar
siswanya. Motivasi belajar dapat mendorong terjadinya suasana belajar yang
kondusif. Motivasi belajar juga dapat berfungsi sebagai penggerak dan pemberi
arah dalam proses pembelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran yang
diwarnai oleh motivasi belajar yang tinggi sudah tentu tingkat efektifitas belajar
juga tinggi.

METODE
Dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh penggunaan media gambar

terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa digunakan rancangan penelitian jenis
eksperimen. Penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian
yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain
dalam kondisi yang terkontrol ketat (Riduwan, 2005). Penelitian ini dilaksanakan
menurut prosedur kegiatan antara lain: pre tes, perlakuan penggunaan media
gambar dalam proses pembelajaran dan post tes, untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan yaitu data yang berupa skor-skor dari kedua variabel. Penelitian ini
direncakanan selama dua minggu sesuai dengan jadwal tatap muka mata pelajaran
IPS Ekonomi.

Selama penelitian berlangsung kelas terbagi menjadi dua kelompok yaitu,
kelas eksperimen yang disebut sebagai kelompok A yaitu kelas yang proses
pembelajarannya dilaksanakan dengan menggunakan media gambar dan kelas
kontrol yang disebut sebagai kelompok B yaitu kelas yang proses
pembelajarannya menggunakan teknik konvensional (tanpa menggunakan media
gambar). Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah pertama membuat
persiapan perangkat pembelajaran yang berupa desain pembelajaran dilengkapi
alat penilaiannya yang mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kedua adalah
pelaksanaan proses pembelajaran dengan mengacu pada desain pembelajaran
yang sudah direncanakan. Ketiga adalah melaksanakan penilaian proses dalam
bentuk post tes.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran pengamatan terhadap motivasi
belajar siswa dengan menggunakan lembar observasi baik pada kelas eksperimen
maupun kelas kontrol yang bertujuan untuk mencari dan menghimpun data
motivasi belajar siswa. Data motivasi belajar siswa yang terkumpul ini digunakan
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untuk menguji hipotesis pertama yaitu ada perbedaan yang signifikan motivasi
belajar kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan media gambar
dengan motivasi belajar siswa yang pembelajarannya dengan metode
konvensional. Sedangkan untuk memperoleh data prestasi belajar siswa dilakukan
post tes setelah selesai proses pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun
kelas kontrol. Data prestasi belajar siswa yang terkumpul ditabulasi dan
digunakan untuk melakukan uji hipotesis kedua yaitu ada perbedaan yang
signifikan prestasi belajar kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan
media gambar dengan kelompok siswa yang menggunakan metode konvensional.

Agar lebih jelas maka rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar
berikut : gambar 3.1. Sumber rancangan penelitian (Riduwan, 2000).

Dalam metode penelitian kata populasi amat populer digunakan untuk
menyebutkan serumpun atau sekelompok obyek yang menjadi sasaran penelitian
(Bungin, 2005). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:
obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah semua siswa
kelas VII SMP  Zainul Hasan I Genggong Pajarakan dan siswa kelas VII SMP

Kelas
Eksperimen

Dengan media
gambar

Pre tes

Motivasi
belajar

Tes soal
Post test

Questionaire

Kelas
kontrol

Tanpa media
gambar

Pre tes Motivasi
belajar

Post test
Tes soal

Questionaire
Test soal

Prestasi
belajar

Data Hasil : NT : 16
NR : 15

Data Hasil : NT : 16
NR : 15

Prestasi belajar :
NT : 16
NR : 15

Hipotesa III
Interaksi antara
media gambar
terhadap prestasi
belajar

Prestasi belajar :
NT : 16
NR : 15
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SMP Muhammad Shodiq Brani Kulon Maron Kabupaten Probolinggo tahun
pelajaran 2008/2009, yang masing-masing terdiri dari empat kelas paralel
seluruhnya berjumlah 277 siswa. Secara rinci jumlah seluruh populasi tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 : Populasi Dan Sample Penelitian

No Lokasi Penelitian
Tingkat

Kelas
Populasi Sampel Sample ( ∑ )

1. SMP I Zainul Hasan
Genggong Pajarakan

VII A
VII B
VII C
VII D
VII E

33
34
33
21
32

-
34
-

21
-

-
34
21
-
-

2. SMP Muhammad Shodiq
Brani Kulon Maron

VII A
VII B
VII C
VII D

33
29
31
31

-
29
-

31

-
29
-

31
Jumlah ( ∑ ) - 277 115 ( ∑ ) 115

Sampel  adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan
waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang dambil dari populasi itu.
Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-
betul/representatif (Bungin, 2005).

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang akan
digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini teknik
pengambilan sampelnya adalah termasuk probability sampling dengan teknik
Simple Random Sampling. Probability sampling adalah teknik sampling untuk
memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel (Riduwan, 2005). Dikatakan simple (sederhana) karena
pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila
anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2005). Untuk lebih jelasnya
penentuan teknik samplin pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar/diagram
3.2.

Gambar 3.2 : Teknik Simple Random Sampling

Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik penentuan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara menunjuk satu kelas sebagai kelas sebagai
kelas eksperimen dan satu kelas lain sebagai kelas kontrol dengan asumsi bahwa
semua kelas VII di kedua sekolah tersebut memiliki kemampuan yang relatif sama

Populasi
Homogen

Sampel yang
representatifDiambil secara acak
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(homogen) dalam pelajaran IPS Ekonomi. Untuk lebih jelasnya kelas yang
ditunjuk sebagai sampel dari kedua sekolah tersebut adalah:

Tabel 3.2 : Jumlah Sampel Penelitian

No Sekolah Kelompok
Tingkat
Kelas

Populasi
Sampel


1 SMP  Zainul Hasan I

Genggong Pajarakan
Probolinggo
SMP Muhammad Shodiq
Brani Kulon Maron
Probolinggo

Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol

VII B
VII D
VII B
VII E

34
21
29
31

34
21
29
31

 115 115

HASIL
Pada bagian ini akan ditunjukkan uji validitas dari data yang masuk

dalam perhitungan SPSS 12 dimana data ini menyangkut tentang motivasi belajar
dan prestasi belajar siswa.

Tabel 4.1 Deskripsi Prestasi Belajar dan Motivasi Belajar Siswa

Descriptive Statistics

115 115 115
55 38
40 50
95 88

73,83 73,12
15,237 8,443

232,162 71,283

N
Range
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance

Prestasi Belajar Motivasi belajar Valid N (listwise)

Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang diproses sebanyak 115
dengan nilai minimum untuk prestasi belajar siswa adalah 40 sedangkan nilai
maksimumnya adalah 95 dengan mean sebesar 73,83 dengan standar deviasi
sebesar 15,237. Jika melihat data yang ditampilkan tersebut prestasi belajar siswa
di atas rata-rata ideal sehingga dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa
tersebut dikategorikan cukup baik. Selanjutnya tabel 4.1 juga menjelaskan bahwa
data yang diproses sebanyak 66 dengan nilai nilai minimum untuk motivasi
belajar siswa adalah 50 sedangkan nilai maksimumnya adalah 88 dengan mean
sebesar 73,12 dengan standar deviasi sebesar 8,443. Jika melihat data yang
ditampilkan tersebut motivasi belajar siswa di atas rata-rata ideal sehingga dapat
dikatakan bahwa motivasi belajar siswa tersebut dikategorikan cukup tinggi.

1. Prestasi Belajar Siswa yang menggunakan Media Gambar
Dengan melakukan perhitungan dapat diketahui bahwa siswa yang

menggunakan media gambar memperoleh prestasi belajar adalah dengan rata-
rata 76,75 dan simpangan deviasi (SD) nya adalah 15,218 dari sejumlah siswa
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w63 siswa. Berikut ini disajikan deskripsi statistik, tabel frekuensi dan
histogramnya sebagai berikut:

Tabel 4.2. Deskripsi Prestasi Belajar Siswa yang Menggunakan Media Gambar

Statistics

Media Gambar
63
52

76,75
80,00

85 a

15,218
231,580

50
45
95

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Multiple modes exist. The smallest value is showna.

Tabel 4.3. Frekuensi Prestasi Belajar Siswa yang menggunakan Media Gambar

Media Gambar

2 1,7 3,2 3,2
5 4,3 7,9 11,1
2 1,7 3,2 14,3
7 6,1 11,1 25,4
2 1,7 3,2 28,6
3 2,6 4,8 33,3
4 3,5 6,3 39,7
8 7,0 12,7 52,4

11 9,6 17,5 69,8
11 9,6 17,5 87,3
8 7,0 12,7 100,0

63 54,8 100,0
52 45,2

115 100,0

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Gambar 4.1. Histogram Prestasi Belajar Yang menggunakan media gambar

2. Prestasi Belajar Siswa yang tidak Menggunakan Media Gambar
Setelah diadakan perhitungan dapat diketahui bahwa siswa yang tidak

menggunakan media gambar memperoleh prestasi belajar adalah dengan rata-
rata 70,29 dan simpangan deviasi (SD) nya adalah 14,633 dari sejumlah siswa
52 siswa. Berikut ini disajikan deskripsi statistik, tabel frekuensi dan
histogramnya sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Deskripsi Prestasi Belajar Siswa yang tidak menggunakan media gambar

Statistics

Tanpa Media Gambar
52
63

70,29
75,00

85
14,633

214,131
50
40
90

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Tabel 4.5.
Frekuensi Prestasi Belajar Siswa yang tidak menggunakan media gambar

Tanpa Media Gambar

1 ,9 1,9 1,9
1 ,9 1,9 3,8
5 4,3 9,6 13,5
8 7,0 15,4 28,8
5 4,3 9,6 38,5
2 1,7 3,8 42,3
1 ,9 1,9 44,2
8 7,0 15,4 59,6
6 5,2 11,5 71,2

10 8,7 19,2 90,4
5 4,3 9,6 100,0

52 45,2 100,0
63 54,8

115 100,0

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Gambar 4.2. Histogram Prestasi Belajar Tidak menggunakan media gambar

3. Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Penggunaan media gambar dengan
Siswa yang tidak menggunakan media gambar

Untuk mendapatkan gambaran awal mengenai prestasi belajar yang
penggunaan media gambar dengan yang tidak menggunakan media gambar,
maka perlu dibandingkan antara nilai rata-rata keduanya. Adapun
perbandingan nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.
Perbandingan nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang menggunakan media

gambar dengan siswa yang tidak menggunakan media gambar

No Kelompok Nilai Rata-rata
1 Siswa penggunaan media gambar 76,75
2 Siswa tidak menggunakan media gambar 70,29

4. Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah
Setelah diadakan perhitungan dapat diketahui bahwa siswa yang

bermotivasi rendah memperoleh prestasi belajar dengan rata-rata 70,09 dan
simpangan deviasi (SD) nya adalah 14,775 dari sejumlah siswa 57 siswa.
Berikut ini disajikan deskripsi statistik, tabel frekuensi dan histogramnya
sebagai berikut:
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Tabel 4.7.
Deskripsi Prestasi Belajar Siswa yang bermotivasi rendah

Statistics

Motivasi Rendah
57
58

70,09
75,00

75
14,775

218,296
55
40
95

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Tabel 4.8.
Frekuensi Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah

Motivasi Rendah

1 ,9 1,8 1,8
3 2,6 5,3 7,0
6 5,2 10,5 17,5
3 2,6 5,3 22,8
8 7,0 14,0 36,8
2 1,7 3,5 40,4
4 3,5 7,0 47,4
9 7,8 15,8 63,2
7 6,1 12,3 75,4
7 6,1 12,3 87,7
6 5,2 10,5 98,2
1 ,9 1,8 100,0

57 49,6 100,0
58 50,4

115 100,0

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Total
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Total

Frequency Percent Valid Percent
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Percent
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Gambar 4.3. Histogram Prestasi Belajar yang Bermotivasi Rendah
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5. Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi
Setelah diadakan perhitungan dapat diketahui bahwa siswa yang

bermotivasi tinggi memperoleh prestasi belajar dengan rata-rata 77,50 dan
simpangan deviasi (SD) nya adalah 14,905 dari sejumlah siswa 58 siswa.
Berikut ini disajikan deskripsi statistik, tabel frekuensi dan histogramnya
sebagai berikut:

Tabel 4.9. Deskripsi Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi
Statistics

Motivasi Tinggi
58
57

77,50
85,00

85
14,905

222,149
45
50
95

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Tabel 4.10. Frekuensi Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi

Motivasi Tinggi

4 3,5 6,9 6,9
7 6,1 12,1 19,0
4 3,5 6,9 25,9
2 1,7 3,4 29,3
3 2,6 5,2 34,5
7 6,1 12,1 46,6

14 12,2 24,1 70,7
10 8,7 17,2 87,9
7 6,1 12,1 100,0

58 50,4 100,0
57 49,6

115 100,0

50
55
60
65
75
80
85
90
95
Total
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Total
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Percent
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Gambar 4.4. Histogram Prestasi Belajar yang Bermotivasi Tinggi
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6. Perbandingan Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah dan yang
Bermotivasi Tinggi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai prestasi belajar siswa yang
bermotivasi rendah dengan siswa yang bermotivasi tinggi, maka perlu
dibandingkan antara nilai rata-rata keduanya. Dengan membandingkan akan
dapat diketahui bahwa ada atau tidak perbedaan nyata antara siswa yang
bermotivasi tinggi dan bermotivasi rendah. Adapun perbandingan nilai
tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.11.
Perbandingan nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang bermotivasi rendah

dan yang bermotivasi tinggi

No Kelompok Nilai Rata-rata
1 Siswa bermotivasi rendah 70,09
2 Siswa bermotivasi tinggi 77,50

7. Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah Menggunakan media
gambar

Dari analisa varians dua jalan maka bisa didapatkan empat persilangan
antara variabel motivasi belajar dan media gambar. Yang pertama adalah hasil
belajar siswa yang bermotivasi rendah penggunaan media gambar. Dari
perhitungan bantuan SPSS versi 12 diketahui bahwa dari 32 responden
memiliki nilai rata-rata 70,16, simpangan deviasi 14,837 dan dapat
ditampilkan  statistik deskriptif, frekuensi dan histogramnya sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Deskripsi Statistik Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah

menggunakan media gambar

Statistics

Motivasi Rendah Media Gambar
32
83

70,16
72,50

60
14,837

220,136
50
45
95

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
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Tabel 4.13.
Frekuensi Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah menggunakan

media gambar
Motivasi Rendah Media Gambar

2 1,7 6,3 6,3
4 3,5 12,5 18,8
1 ,9 3,1 21,9
5 4,3 15,6 37,5
1 ,9 3,1 40,6
3 2,6 9,4 50,0
4 3,5 12,5 62,5
4 3,5 12,5 75,0
4 3,5 12,5 87,5
3 2,6 9,4 96,9
1 ,9 3,1 100,0

32 27,8 100,0
83 72,2

115 100,0

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Gambar 4.5 Histrogram Prestasi Belajar Siswa Bermotivasi Rendah
Menggunakan Media Gambar

8. Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah Tidak menggunakan
media gambar

Dari perhitungan bantuan SPSS versi 12 diketahui bahwa dari 25
responden memiliki nilai rata-rata 70,00, simpangan deviasi 15,00 dan dapat
ditampilkan  statistik deskriptif, frekuensi dan histogramnya sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Deskripsi Statistik Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah Tidak

menggunakan media gambar
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Statistics

Motivasi Rendah Tanpa Media Gambar
25
90

70,00
75,00

75
15,000

225,000
50
40
90

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Tabel 4.15.
Frekeunsi Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah Tidak menggunakan

media gambar

Motivasi Rendah Tanpa Media Gambar

1 ,9 4,0 4,0
1 ,9 4,0 8,0
2 1,7 8,0 16,0
2 1,7 8,0 24,0
3 2,6 12,0 36,0
1 ,9 4,0 40,0
1 ,9 4,0 44,0
5 4,3 20,0 64,0
3 2,6 12,0 76,0
3 2,6 12,0 88,0
3 2,6 12,0 100,0

25 21,7 100,0
90 78,3

115 100,0

40
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55
60
65
70
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80
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90
Total

Valid
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Total
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Percent
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Gambar 4.7.
Histrogram Prestasi Belajar Siswa Bermotivasi Rendah Tidak menggunakan media

gambar
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9. Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi Menggunakan media
gambar

Dari perhitungan bantuan SPSS versi 12 diketemukan bahwa prestasi
belajar siswa yang bermotivasi tinggi penggunaan media gambar dari 31
responden memiliki nilai rata-rata 83,55, simpangan deviasi 12,530 dan dapat
ditampilkan statistik deskriptif, frekuensi dan histogramnya sebagai berikut:

Tabel 4.16.
Deskripsi Statistik Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi Penggunaan

media gambar
Statistics

Motivasi Tinggi Media Gambar
31
84

83,55
85,00

90
12,530

156,989
45
50
95

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Tabel 4.17.
Frekuensi Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi Penggunaan media

gambar
Motivasi Tinggi Tanpa Media Gambar

3 2,6 11,1 11,1
6 5,2 22,2 33,3
2 1,7 7,4 40,7
1 ,9 3,7 44,4
3 2,6 11,1 55,6
3 2,6 11,1 66,7
7 6,1 25,9 92,6
2 1,7 7,4 100,0

27 23,5 100,0
88 76,5

115 100,0

50
55
60
65
75
80
85
90
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Valid
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Total
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Percent
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Gambar 4.6.
Histrogram Prestasi Belajar Siswa Bermotivasi Tinggi Penggunaan media

gambar
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10. Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi Tidak menggunakan
media gambar

Dari perhitungan bantuan SPSS versi 12 diketahui bahwa dari 27
responden memiliki nilai rata-rata 70,56, simpangan deviasi 14,566 dan dapat
kita  tampilkan  statistik deskriptif, frekuensi dan histogramnya sebagai
berikut:

Tabel 4.18.
Deskripsi Statistik Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi Tidak

menggunakan media gambar

Statistics

Motivasi Tinggi Tanpa Media Gambar
27
88

70,56
75,00

85
14,566

212,179
40
50
90

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Tabel 4.19.
Frekuensi Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Tinggi Tidak menggunakan

media gambar

Motivasi Tinggi Tanpa Media Gambar

3 2,6 11,1 11,1
6 5,2 22,2 33,3
2 1,7 7,4 40,7
1 ,9 3,7 44,4
3 2,6 11,1 55,6
3 2,6 11,1 66,7
7 6,1 25,9 92,6
2 1,7 7,4 100,0

27 23,5 100,0
88 76,5

115 100,0

50
55
60
65
75
80
85
90
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Gambar 4.8.
Histrogram Prestasi Belajar Siswa Bermotivasi Tinggi Tidak menggunakan

media gambar

11. Perbandingan Prestasi Belajar Siswa yang Bermotivasi Rendah
Penggunaan media gambar, Bermotivasi Rendah Tidak menggunakan
media gambar, Bermotivasi Tinggi Penggunaan media gambar dan
Bermotivasi Tinggi Tidak menggunakan media gambar

Untuk mendapatkan gambaran mengenai prestasi belajar siswa yang
bermotivasi rendah penggunaan media gambar, bermotivasi rendah tidak
menggunakan media gambar, bermotivasi tinggi penggunaan media gambar
dan bermotivasi tinggi tidak menggunakan media gambar disajikan pada tabel
berikut.

Tabel 4.20.
Perbandingan nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang bermotivasi rendah
penggunaan media gambar, bermotivasi rendah tidak menggunakan media

gambar, bermotivasi tinggi penggunaan media gambar dan bermotivasi tinggi
tidak menggunakan media gambar

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajar
70,1614,8373283,5512,5303176,7515,2186370,0015,0002570,5614,5662770,2914,6335270,0914,7755777,5014,9055873,8315,237115

Motivasi
RendahTinggiTotalRendahTinggiTotalRendahTinggiTotal

Media
Media GambarTanpa Media GambarTotal

MeanStd. DeviationN
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi

belajar tinggi penggunaan media gambar memiliki nilai rata-rata mata
pelajaran IPS lebih tinggi dari siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi
tidak menggunakan media gambar, siswa yang bermotivasi rendah
penggunaan media gambar dan siswa yang bermotivasi rendah tidak
menggunakan media gambar.
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PEMBAHASAN
1. Ada Perbedaan Perolehan Prestasi  Belajar IPS - Ekonomi Antara

Pembelajaran Tidak Menggunakan Media Gambar Dengan
Pembelajaran dengan Menggunakan Media Gambar

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan yang dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan
kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri
siswa. Pencapaian kemampuan baru oleh siswa dan terjadinya perubahan
pada sikap/tabiatnya dapat terjadi karena bekerjanya berbagai faktor diri
siswa yang ditunjang oleh berbagai faktor di luar diri siswa. Faktor-faktor di
dalam diri siswa ini disebut internal conditions, sedangkan faktor-faktor di
luar diri siswa yang merangsang, menunjang dan memperlancar proses
belajar siswa disebut external conditions.

Media adalah sumber belajar yang dikembangkan atau dipilih secara
khusus agar dapat menyalurkan pesan atau rangsangan tertentu kepada siswa
agar terjadi proses belajar. Agar media ini dapat berfungsi dengan efektif
dalam menunjang proses belajar perlu dikembangkan dengan memperhatikan
tujuan instuksional yang akan dicapai. Kecuali itu, penggunaan dalam
program instuksional harus direncanakan secara sistimatis dan seksama
melalui serangkaian kegiatan yang disebut pengembangan instruksional.

Agar siswa dapat terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran
mata pelajaran IPS-Ekonomi, empat ciri pembelajaran yang dapat mendorong
belajar IPS-Ekonomi yang bermakna, adalah 1) pembelajaran yang
memberikan pengalaman langsung (hand-on) para siswa untuk mempelajari
suatu informasi atau konsep IPS - Ekonomi, 2) pembelajaran yang melibatkan
kognitif dan efektif (mind-on) pada siswa, 3) pembelajaran yang melibatkan
kerja kelompok, dan 4) evaluasi belajar yang merangsang siswa berfikir aktif
dan kreatif.

Dari hasil uji statistik yang tertera pada tabel 4.28 bab terdahulu baris
ketiga ternyata diperoleh hasil sebagai berikut : Nilai F diperoleh sebesar
6,082 dengan signifikansi sebesar 0,015. Ini menunjukkan bahwa mean
prestasi belajar siswa antara kelompok (kelas) yang menggunakan
pembelajaran tanpa media gambar dengan kelompok (kelas) yang
menggunakan media gambar tidak identik atau berbeda secara nyata.

2. Ada Perbedaan Siswa yang Mempunyai Motivasi Belajar Tinggi
Memperoleh Prestasi belajar IPS - Ekonomi Lebih Baik Dibanding Siswa
Yang Memiliki Motivasi belajar Belajar Rendah

Motivasi adalah perubahan energi dalam dii seseorang yang di tandai
dengan munculnya perasaan dan didahului dengan tanggapan terhadap
adanya tujuan. Motivasi mengandung tiga elemen penting yaitu: pertama,
bahwa motivasi ini mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap
individu manusia. Kedua, motivasi ditandai dengan munculnya, rasa (feeling),
efeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan
kejiwaan, efeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.
Ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi memang
muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang
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(terdorong) oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini
akan menyangkut soal kebutuhan.

Ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk meningkatkan
motivasi siswa, diantaranya adalah (1)  siswa akan belajar lebih giat apabila
topik yang dipelajarinya amenarik, dan berguna bagi diri siswa; (2) tujuan
pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada siswa
sehingga mereka mengetahui tujuan belajar. Siswa juga dapat dilibatkan
dalam penyusunan tujuan belajar tersebut; (3)  siswa harus selalu diberitahu
tentang prestasi belajar yang telah diperoleh siswa; (4) pemberian pujian dan
hadiah lebih baik dari pada hukuman, namun sewaktu–waktu hukuman juga
perlu diberikan; (5) memanfaatkan sikap–sikap, cita–cita dan rasa ingin tahu
siswa; (6) usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual siswa,
misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang, dan sikap terhadap sekolah
atau subyek tertentu; (7) usahakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan
jalan memperhatikan kondisi fisik siswa, memberikan rasa aman,
menunjukkan bahwa guru memperhatikan mereka, mengatur pengalaman
belajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa pernah memperoleh
penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar ke arah keberhasilan,
sehingga mencapai prestasi belajar yang tinggi dan mempunyai kepercayaan
diri.

Siswa yang mempunyai motivasi terhadap suatu mata pelajaran ada
beberapa ciri–ciri antara lain : (1) senang membaca buku-buku pelajaran; (2)
senang membuat cacatan mata pelajaran yang disukai; (3) lebih menguasai
mata pelajaran yang disukai dibandingkan dengan mata pelajaran yang
lainnya; (4) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi; (5) senang mengatur waktu
belajar; (6) senang menetapkan target belajar; (7) senang memilih metode
belajar; (8) konsentrasi belajar.

Dari hasil uji statistik yang tertera pada tabel 4.28 bab terdahulu baris
keempat ternyata diperoleh hasil sebagai berikut : Nilai F diperoleh sebesar
6,844 dengan signifikansi sebesar 0,010. Ini menunjukkan bahwa mean
prestasi belajar siswa yang memiliki tingkat motivasi belajar rendah dan
tinggi tidak identik atau berbeda secara nyata.

3. Ada Interaksi Antara Penggunaan Media Gambar dan  Motivasi Belajar
Terhadap Prestasi Belajar IPS – Ekonomi

Dari hasil uji statistik yang tertera pada tabel 4.28 bab terdahulu baris
kelima ternyata diperoleh hasil sebagai berikut : Nilai F diperoleh sebesar
5,797 dengan signifikansi sebesar 0,018. Ini menunjukkan bahwa ada
interaksi antara kelompok perlakuan dan kelompok tingkat motivasi belajar
terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, dengan kata lain bahwa metode
pembelajaran dan tingkat motivasi belajar, secara bersama-sama
meningkatkan prestasi belajar siswa.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Ada perbedaan secara signifikan motivasi belajar perolehan prestasi belajar

IPS – Ekonomi kelas VII SMP  Zainul Hasan I Genggong Pajarakan dan
SMP Muhammad Shodiq Brani Kulon Maron Kabupaten Probolinggo antara
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pembelajaran dengan menggunakan media gambar dengan pembelajaran
tidak menggunakan media gambar

2. Ada perbedaan secara signifikan siswa yang mempunyai motivasi belajar
tinggi memperoleh prestasi belajar IPS - Ekonomi lebih baik dibanding siswa
yang memiliki motivasi belajar rendah.

3. Ada interaksi secara signifikan  antara penggunaan media gambar dengan
tingkat motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS - Ekonomi kelas VII
SMP  Zainul Hasan I Genggong Pajarakan dan SMP Muhammad Shodiq
Brani Kulon Maron Kabupaten Probolinggo.

Saran
1. Para pendidik (guru) hendaknya terus menerus memperluas wawasannya

tentang model-model pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi anak
didiknya.

2. Bagi para siswa untuk meningkatkan perhatian dan minat terhadap berbagai
perkembangan teknologi pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi
belajar, sehingga mampu meraih prestasi atau hasil belajar yang optimal.

3. Para pemerhati dan praktisi pendidikan diharapkan dapat mendesiminasikan
hasil penelitian ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan upaya-upaya
peningkatan mutu pendidikan.

4. Untuk dapat membantu kreativitas siswa, guru dituntut untuk memahami
seluk beluk kreativitas yang universal. Hanya guru yang demikian yang akan
mampu mengorganisasi ekspresi kreativitas ada peserta didik.
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THE EFFECTS OF INSTRUCTIONAL MATERIAL ORGANIZATION
AND SELF CONCEPT ON STUDENT’S LEARNING OUTCOMES IN IPS

AT 5TH GRADE OF SDN MASANGAN AND SDN DERMO 2 BANGIL
PASURUAN

Afandi
Alumnus Program Studi Teknologi Pembelajaran Program Pascasarjana

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstract
Research about study strategy which have been conducted to know. (1) the

differences of student’s Learning Outcomes in IPS in 5th grade of SDN Masangan
and SDN Dermo 2 Bangil which receiving the Instructional Material
Organization and conventional instruction, (2) the differences of student’s
Instructional Material Organization in 5th grade of SDN Masangan and SDN
Dermo 2 Bangil who have the positive and negative self concept , (3) the
interaction between instructional strategy and self concept which affect to
student’s Learning Outcomes in IPS in 5th grade of SDN Masangan dan SDN
Dermo 2 Bangil.

The results of these study revealed that (1) there were the differences of
student’s Learning Outcomes in IPS in 5th grade of SDN Masangan and SDN
Dermo 2 Bangil which receiving the Instructional Material Organization and
conventional instruction, (2) there were the differences of student’s Instructional
Material Organization in 5th grade of SDN Masangan and SDN Dermo 2 Bangil
who have the positive and negative self concept , (3) there were the interaction
between instructional strategy and self concept which affect to student’s Learning
Outcomes in IPS in 5th grade of SDN Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil.

These research suggested that instruction in student’s Learning Outcomes
in IPS in 5th grade should be done using Instructional Material Organization with
based on student’s characteristics.

Key words: Instructional Material Organization, Self-Concept.

PENDAHULUAN
Penyebab kurang bermutunya pendidikan atau lembaga pendidikan

menjadi fenomena telah banyak dibicarakan, baik melalui forum diskusi maupun
seminar-seminar. Mulai dari kurangnya sarana dan prasarana, sistem, administrasi
sekolah, kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, murid dan situasi umum sampai
pada aplikasi pemberdayaan sumber daya manusia dalam lingkungan pendidikan
kurang efektif. Dalam konteks kelas, strategi pembelajaran menjadi salah satu
penyebab rendahnya hasil belajar siswa, termasuk dalam bidang Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS).

Kenyataan di Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa kemampuan siswa
dalam penguasaan bidang IPS masih kurang. Salah satu hal  disebabkan oleh
strategi pembelajaran yang dilakukan  guru kurang tepat. Oleh karena itu guru
perlu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Salah strategi
pengorganisasian materi prosedural pembelajaran.
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Pembelajaran dengan pengorganisasian materi atau isi bidang studi
(Organizational Strategy) sebagai salah satu strategi pembelajaran adalah
”metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk
pengajaran.. “Mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi,
penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lainnya yang setingkat dengan
itu.”(Degeng, 1989:14)

Struktrur orientasi suatu bidang studi dapat diklsifikasaikan menjadi
struktur orientasi konseptual prosedural dan teoritik. Secara konseptual,
karakteristik struktur orientasi prosedural ini akan berbeda dengan karakteristik
struktur orientasi yang lain (konseptual ataupun teoritik). Karakteristik struktur
orientasi prosedural merupakan struktur yang cakupannya memuat hubungan
prosedural di antara konstruk isi bidang studi.

Cakupan hubungan prosedural tersebut dibedakan menjadi hubungan
struktur prosedural prasyarat, yaitu cara penetapan prosedur yang spesifik dalam
menentukan langkah-langkah prosedur tunggal. Hubungan ini akan lebih jelas bila
diilustrasikan dengan ungkapan kalimat “lakukan kegiatan (prosedur) B sebelum
melakukan kegiatan (prosedur) C”, dan hubungan struktur prosedural keputusan,
yaitu menunujukkan faktor-faktor yang diperlukan untuk mengambil keputusan
tentang prosedur atau sub prosedur alternatif untuk mencapai tujuandalam situasi
tertentu. Hubungan ini akan lebih jelas bila diilustrasikan dengan ungkapan
kalimat “jika dalam kondisi B, maka lakukan kegiatan (prosedur) C, bukan
kegiatan (prosedur) A”.

Hakekat mempelajari isi bidang studi prosedural adalah mempelajari
pengetahuan tentang operasi (knowledge about operations), baik dalam ranah
motorik maupun dalam ranah kognitif, dan bukannya mempelajari pengetahuan
tentang sesuatu obyek (knowledge about objects). Hakekat mempelajari
pengetahuan prosedural adalah mempelajari pengetahuan tentang bagaimana
menerapkan konep-konsep, aturan-aturan ataupun prinsip-prinsip untuk
memecahkan masalah pada situasi tertentu, dan bukannya mempelajari
pengetahuan tentang apa sesuatu itu. Atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa
hakekat mempelajari isi prosedural adalah untuk menguasai pengetahuan
prosedural yang memiliki karakteristik berbeda dengan pengetahuan deklaratif
ataupun pengetahuan teoritik.

Karakteristik lain yang membedakan pengetahuan prosedural dengan
pengetahuan yang lain (deklaratif dan teoritik) adalah kapabilitas yang dipelajari
termasuk dalam ranah keterampilan intelektual, karena mempelajari pengetahuan
prosedural pada hakekatnya mempelajari bagaimana melakukan sesuatu untuk
mencapai suatu tujuan, penyajian isi yang dipelajari dalam bentuk produksi
(aturan kondisi-tindakan) yang memungkinkan terjadinya tindakan pada kondisi
tertentu, bentuk ini bisa diungkapkan dalam kalimat “jika … (aturan kondisi),
maka… (tindakan)”.

Berdasarkan masalah sebagimana dipaparkan di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN
Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil antara yang menerima strategi pembelajaran
pengorganisasian isi prosedural dengan strategi pembelajaran pengorganisasian
buku teks, (2) perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Masangan dan SDN
Dermo 2 Bangil antara yang mempunyai konsep diri positif dan negatif, dan (3)
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interaksi antara strategi pembelajaran dan konsep diri terhadap hasil belajar IPS
siswa kelas V SDN Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil.

KAJIAN KEPUSTAKAAN
3. Pembelajaran Dengan Pengorganisasian Materi

Pembelajaran dengan pengorganisasian materi atau isi bidang studi
menurut Degeng (1989:14), pengorganisasian isi bidang studi (Organizational
strategy) adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih
untuk pengajaran. “Mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti
pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lainnya yang
setingkat dengan itu.

Dalam hal karakteristik struktur isi bidang studi dalam ilmu pembelajaran
secara umum diklasifikasikan menjadi: (1) struktur orientasi, yang meliputi
struktur konseptual, struktur prosedural dan struktur teoritik, dan (2) struktur
pendukung, yang meliputi struktur konseptual, procedural, teoritik, dan struktur
belajar (Reigeluth, 1984:49). Struktur orientasi merupakan struktur yang sangat
penting, karena mencakup semua atau sebagian besar dari isi bidang studi yang
akan dipelajari untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan struktur
pendukung merupakan struktur isi bidang studi yang berfungsi sebagai pelengkap
untuk pencapaian tujuan belajar struktur orientasi struktur yang disajikan.

Sebagaimana dikatakan oleh Dahar (1988:58), dan Gagne (1985:183),
hakekat mempelajari isi prosedural adalah mempelajari pengetahuan tentang
bagaimana melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan
masalah tertentu, dan bukannya mempelajari pengetahuan tentang apa sesuatu itu.

Hakekat mempelajari isi bidang studi prosedural, menurut Landa
(1980:164), adalah mempelajari pengetahuan tentang operasi (knowledge about
operations), baik dalam ranah motorik maupun dalam ranah kognitif, dan
bukannya mempelajari pengetahuan tentang sesuatu obyek (knowledge about
objects). Tennyson (1989:4), juga mengatakan hakekat mempelajari pengetahuan
prosedural adalah mempelajari pengetahuan tentang bagaimana menerapkan
konep-konsep, aturan-aturan ataupun prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah
pada situasi tertentu, dan bukannya mempelajari pengetahuan tentang apa sesuatu
itu. Atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa hakekat mempelajari isi
prosedural adalah untuk menguasai pengetahuan prosedural yang memiliki
karakteristik berbeda dengan pengetahuan deklaratif ataupun pengetahuan teoritik.

Mempelajari pengetahuan prosedural menurut Dahar (1988:79), hasil
belajarnya  dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu berupa (1) prosedur
pengenalan pola, dan (2) prosedur urutan tindakan. Hasil belajar prosedur
pengenalan pola (PP) adalah kemampuan mengenal dan mengklasifikasikan pola-
pola stimulus baik internal maupun eksternal. Kemampuan ini hanya meliputi satu
tindakan yaitu mengklasifikasikan stimulus pada kondisi tertentu.
Hasil belajar prosedur urutan tindakan adalah kemampuan dalam melakukan
urutan tindakan (operasi) terhadap simbol-simbol dalam pemecahan masalah yang
dihadapi. Kemampuan ini meliputi lebih dari satu tindakan pada suatu kondisi
tertentu.

4. Buku Teks
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Buku teks merupakan salah satu jenis buku pendidikan. Buku teks adalah
buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu,
yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu,
orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa, untuk diasimilasikan. (
Muslich,2005:17)

Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:3) menyebutkan bahwa
buku teks atau buku pelajaran adalah sekumpulan tulisan yang dibuat secara
sistematis berisi tentang suatu materi pelajaran tertentu, yang disiapkan oleh
pengarangnya dengan menggunakan acuan kurikulum yang berlaku. Substansi
yang ada di buku diturunkan dari kompetensi yang harus dikuasai oleh
pembacanya ( dalam hal ini siswa )
Pusat Perbukuan (2006:1) menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang
dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran
(instruksional), berkaitan dengan bidang studi tertentu. Buku teks merupakan
buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya, biasa dilengkapi
saranapembelajaran (seperti pita rekaman), dan  digunakan sebagai penunjang
program pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005,
menjelaskan bahwa buku teks (buku pelajaran) adalah buku acuan wajib untuk
digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka
peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis,
potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa buku
teks merupakan buku pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran atau bidang
studi tertentu di sekolah untuk siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang
disusun secara sistematis guna menunjang program pembelajaran
5. Konsep Diri

Konsep diri menurut Hurlock (dalam Fauzan, 1990:32) yaitu konsep diri
menyangkut gambaran diri fisik yang berkenaan dengan tampang atau
penampakan lahiriah (appreance) anak, dan menyangkut  pada kemenarikan dan
ketidakmenarikan dirinya, serta cocok atau t idak cocoknya jenis kelamin dan
pentingnya bagian-bagian tubuh yang berbeda beserta prestise yang melekat
padanya. Self concept yang bersifat psikologis dikembangkan berdasarkan atas
pemikiran, perasaan, dan emosi anak. Ini menyangkut kualitas dan abilitas yang
memainkan peranan penting dalam penyesuaiannya terhadap hidup, seperti
keberanian, kejujuran, kemandirian, kepercayaan diri, aspirasi, dan kemampuan
dari tipe-tipe yang berbeda.

Pietrofesa (dalam Mapierre, 1992:34) menerangkan bahwa konsep diri
(self concept) meliputi semua sikap, nilai dan keyakinan terhadap diri seseorang
dalam berhubungan dengan lingkungannya dan merupakan paduan dari sejumlah
persepsi diri yang mempengaruhi bahkan menentukan persepsi dan tingkah laku.

Smilerly dan Stainers yang dikutip langsung oleh Burns (1982:29)
membatasi pengertian konsep diri sebagai cara menyadari prestasi dirinya,
penilaian diri dan penampakan  dirinya. Dimana dalam penilaian diri itu sendiri
mencakup unsur kognitif yaitu dalam rangka memahami aspek dirinya, harapan-
harapannya dan pengarahan tingkah lakunya. Jadi seseorang dipengaruhi oleh
anggapan atau penilaian orang sekitarnya terhadap dirinya sendiri.
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Menurut Fitts (dalam Fauzan, 1990:52) mengemukakan bahwa konsep diri
adalah pehamaman individu terhadap dirinya sendiri, mengenai pengharapan akan
dirinya sendiri, penilaian tentang diri sendiri, yang berkaitan erat dengan keadaan
fisik, diri lingkungan, diri sosial dan diri moral etik. Hal ini yang mendasari
pehamaman individu tentang dirinya sendiri.

Konsep diri seseorang akan mengalami perkembangan dari waktu ke
waktu yang berlangsung sejak anak mengenal bahasa dalam melibatkan diri
dengan relasi sosialnya. Semakin luas, semakin beragam dan banyak pengalaman
maka semakin mantap akan konsep dirinya. Hurlock (dalam Kusbandiami,
1990:43) mengemukakan bahwa perkembangan konsep diri seseorang
dipengaruhi oleh kondisi fisiknya, tendensi sosialnya, pengaruh lain dari teman
dekatnya, keluarganya dan orang-ornag yang berarti.

James F. Calthoun dan Joan Ross Acocella (dalam Satmoko, 1993:48)
membagi konsep diri menjadi dua yaitu:
a. Konsep diri positif, ciri-cirinya adalah: pengetahuan yang luas dan bermacam-

macam tentang diri, penghargaan yang realitas dan harga diri yang tinggi.
b. Konsep diri negatif, ada dua konsep diri negatif.
Pertama, pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang benar-benar tidak
terdari yang pertama yaitu konsep diri tersebut terlalu stabil, tidak memiliki
kestabilan dan keutuhan diri. Kedua, lawan dari yang pertama yaitu konsep diri
tersebut terlalu stabil dan terlalu tertatur dengan kata lain “kaku”. Ciri-ciri konsep
diri negatif adalah: pengetahuan yang tidak tepat tentang diri sendiri, penghargaan
yang tidak realistis dan harga diri yang rendah.

Hurlock (1978:138) mengemukakan dua tingkat konsep diri. Pertama, bila
konsep diri positif, individu mengembangkan sifat-sifat seperti kepercayaan diri
dan kemampuan untuk melihat dirinya secara realistis. Kemudian mereka dapat
menilai hubungan orang lain secara tepat dan ini menumbuhkan penyesuaian
secara pribadi dan sosial yang baik. Kedua, bila konsep diri negatif, individu
mengembangkan perasaan yang tidak mampu dan rendah diri. Mereka merasaragu
dan kurang percaya diri. Hal ini menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial
yang buruk.

Siswa SD kelas V diduga lebih mantap dan terencana daripada siswa kelas
I dan II, karena secara logika berupa faktor usia yang berkaitan dengan
perkembangan psikologis, juga sesuai dengan jenjang kelasnya lebih tinggi akan
lebih banyak menyerap materi bimbingan karier dan informasi-informasi lain
yang dapat terpengaruh terhadap wawasannya.

Pencapaian tujuan belajar akan menghasilkan hasil belajar . Hasil belajar
IPS siswa adalah perubahan tingkah laku, tingkah laku sebagai hasil belajar dalam
pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik tentang
bidang IPS. (Sudjana, 2004:3).

Hasil belajar menurut taksonomi Bloom terdiri dari: (1) kemampuan
kognitif, meliputi pengetahuan berkaitandengan ingatan akan hal-hal yang pernah
dipelajari dan disimpan dalam ingatan yang dapat digali pada saat dibutuhkan
melalui bentuk mengingat kembali, pemahaman meliputi kemampuan untuk
menangkap arti dari mata pelajaran yang dicapai, penerapan meliputi kemampuan
untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menyelesaikan maslaah
kehidupan yang nyata pada suatu kasus atau problem yang kongkret, analisis
meliputi kemampuan untuk memilah bahan ke dalam bagian-bagian atau
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menyelesaikan sesuatu yang kompleks ke bagian yang lebih sederhana, sintesis
meliputi kemampuan menghubungkan satu sama lain dan evaluasi adalah
kemampuan untuk mempertimbangkan nilai bersama dengan pertanggung
jawaban berdasarkan kreiteria tertentu, (2) ranah afektif, meliputi penerimaan
yaitu kesediaan siswa untuk memperhatikan, mendengarkan dengan sungguh-
sungguh, menunjukkan kesadaran akan pentingnya belajar, partisipasi aktif dalam
suatu kegiatan, siswa tidak hanya menghadiri peranan ilmu pengetahuan dalam
kehidupan, (3) ranah psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, gerakan
terbimbing yaitu kemampuan untuk melakukan sesuai dengan contoh yang
diberikan, gerakan yang terbiasa yaitu melakukan gerak-gerik dengan lancer, tepat
dan efisien (Djiwandono, 2002:211-216).

Menurut Zainul dan Nasution (2001:45) hasil belajar merupakan sesuatu
yang diperoleh, dikuasai atau merupakan hasil dari proses belajar. Hasil belajar
merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat apakah seorang
siswa telah melakukan proses belajar. Hasil belajar perlu diketahui, sebab sangat
sulit bagi seorang guru untuk menyaksikan proses belajar. Hasil belajar seorang
siswa dapat diketahui dari pengukuran. Pengukuran terhadap hasil belajar
menunjukkan sampai sejauh mana bahan yang dipelajari dapat dipahami atau
dikuasai siswa. Tes hasil belajar adalah salah satua alat yang banyak digunakan
untuk menentukan keberhasilan siswa dalam suatu proses belajar mengajar.

METODE PENELITIAN
1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan
faktorial 2X2. Faktor pertama adalah strategi pengajaran yang dipilah menjadi
strategi pengorganisasian materi prosedural dan strategi pengorganisasian buku
teks. Faktor kedua adalah konsep diri siswa yang dipilah menjadi konsep diri
tinggi dan rendah.
2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel sebab dan satu akibat, yang
secara keseluruhan terdapat tiga variabel penelitian. Variabel sebab terdiri dari
dua variabel. Variabel sebab pertama yakni strategi pembelajaran yang dipilah
menjadi strategi pembelajaran dengan menggunakan pengorganisasian materi
prosedural dan strategi pengorganisasian buku teks, dan variabel moderator adalah
konsep diri yang dipilah menjadi konsep diri tinggi dan rendah. Di samping itu,
terdapat satu variabel akibat yakni berupa hasil belajar IPS siswa kelas V SDN
Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil. Dengan demikian secara keseluruhan
terdapat tiga variabel penelitian.

3. Populasi
Menurut  Andi Supangat ( 2008:8), populasi yaitu sekumpulan objek yang

akan dijadikan sebagai bahan penelitian atau penelaahan dengan ciri mempunyai
karakteristik yang sama. Adapun menurut Turmudi dan Sri Harini ( 2008;3),
dikatakan bahwa populasi adalah himpunan semua individu atau objek yang
menjadi bahan pembicaraan atau bahan studi peneliti.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Masangan
Bangil sebagai kelompok eksperimen/kontrol dan siswa kelas V SDN Dermo 2
Bangil sebagai kelompok kontrol/eksperimen. Populasi penelitian ini sebanyak 22
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siswa untuk kelompok eksperimen/kontrol sekolah pertama dan 23 siswa untuk
kelompok kontrol/eksperimen sekolah kedua.

4. Sampel
Sampel penelitian ini adalah sebagian siswa kelas V SDN Masangan

Bangil sebagai kelompok eksperimen/kontrol dan siswa kelas V SDN Dermo 2
Bangil sebagai kelompok kontrol/eksperimen. Sampel penelitian ini sebanyak 20
siswa untuk kelompok eksperimen dan 20 siswa untuk kelompok kontrol.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan simple randon sampling
5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan
beberapa teknik disesuaikan dengan variabel penelitian yang ada. Data untuk
variabel konsep diri diambil dengan menggunakan angket, sedangkan data
variabel hasil belajar IPS diambil dengan menggunakan tes.
6. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dipergunakan Analisis Varians 2 jalur,
yang sebelumnya dilakukan pengujian persyaratan analisis, yaitu uji normalitas
dan uji homogenitas varians populasi.

Pengujian dengan analisis varians 2 jalur dilakukan dengan rumus uji F
melalui perhitungan SPSS. Pengujian normalitas dilakukan dengan
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, sedangkan pengujian homogenitas
varians populasi dilakukan dengan menggunakan uji Levene. Sebagaimana halnya
dengan uji F, perhitungan pengujian normalitas dan homogenitas ini juga
dilakukan dengan menggunakan SPSS.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Setelah dilakukan penganalisaan data, diketahui bahwa :

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan hasil belajar
IPS siswa kelas V SDN Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil antara yang
menerima strategi pembelajaran pengorganisasian materi dan strategi
pembelajaran lain. Hal itu dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran, khususnya
strategi pengorganisasian materi pembelajaran, di mana siswa yang menerima
pembelajaran dengan diorganisasi sesuai dengan karakteristik materi tersebut akan
membuat mereka lebih mudah menerima materi tersebut. Sebaliknya, siswa yang
menerima strategi pembelajaran tanpa diorganisasi terlebih dahulu maka mereka
akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran.

Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Masangan dan
SDN Dermo 2 Bangil antara yang mempunyai konsep diri positif dan negatif.
seharusnya siswa yang mempunyai konsep diri positif akan memiliki keyakinan
atas kemampuan diri yang kuat sehingga mereka tidak akan mudah menyerah
ketika menghadapi kesulitan dalam mempelajari bidang IPS. Di sisi lain,
seharusnya siswa yang memiliki konsep diri negatif cenderung cepat putus asa
dan tidak memiliki daya tahan yang kuat ketika mereka mengalami hambatan
dalam belajar. Tetapi, dalam kasus di SD ternyata hal itu tidak terjadi, karena
faktor usia siswa.

Penelitian ini juga memperoleh temuan bahwa ada interaksi antara strategi
pembelajaran dan konsep diri yang berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa
kelas V SDN Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil. Hal itu berarti penggunaan
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strategi pengorganisasian materi hanya tepat bagi siswa yang memiliki konsep diri
tertentu.

SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diungkapkan di
muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) ada perbedaan hasil belajar
IPS siswa kelas V SDN Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil antara yang
menerima strategi pembelajaran pengorganisasian materi dan strategi
pembelajaran dengan buku teks, (2) tidak ada perbedaan hasil belajar IPS siswa
kelas V SDN Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil antara yang mempunyai
konsep diri positif dan negatif, dan (3) ada interaksi antara strategi pembelajaran
dan konsep diri yang berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN
Masangan dan SDN Dermo 2 Bangil
2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan penelitian
sebagaimana diungkapkan di muka, maka dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut  (1) bagi UNIPA, agr hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
masukan dalam menentukan kebijakan penyususunan tesis berikutnya (1) bagi
mahasiswa program pasca sarjana khususnya program studi teknologi
pembelajaran, dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian
dan pengembangan untuk karya penulisan / penelitian yang lebih berkualitas, (2)
bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam pengajaran
khususnya pengajaran IPS dengan penerapan strategi pengajaran yang
menggunakan strategi pembelajaran pengorganisasian materi, (3) bagi guru,
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya
meningkatkan kemampuan dan kecakapan  untuk mengembangkan strategi
pembelajaran guna meningkatkan kualitas pengajaran  serta hasil belajar
siswanya, (4) bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam
melakukan proses belajar di kelas, sehingga akan meningkatkan hasil belajarnya,
dan (4) bagi peneliti berikutnya, hasil empirik mengenai penelitian ini dapat
dijadikan sebagai landasan empirik atau kerangka acuannya. Dengan demikian
akan diperoleh temuan-temuan yang lebih mendalam.
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PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN DAN PENGETAHUAN AWAL
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN

MATEMATIKA KELAS VII DI MTS BUSTANUL ARIFIN MENGANTI
GRESIK DAN SMP TARUNA SAMUDRA SURABAYA

Achmad Nuhan

Abstract
This study aims to analyze the effect of learning achievement using

measurement - an action learning with and without instructional media, the
students who have different initial capability and will be stated in student
achievement in mathematics class VII MTs Bustanul Arifin Gresik and SMP
Taruna Ocean Surabaya, as well as questions: which of the effect of using the
media and without the learning media that reach the goal of the learning journey
that has been programmed? Is the use of media and without a suitable or
appropriate proficiency level in these media by learning the days now and future?
Research is conducted to the students of class VII, the first high school in a way
of percentage (directly observed patterns of learning by using instructional media
and instructional media without taking samples of 136 respondents).
Statistical analysis results of this study is the F test and ANOVA using SPSS 16
computer program that allows to answer the first hypothesis is that there are
differences in academic achievement with instructional media and instructional
media subjects without math class VII junior high school. Meanwhile, to prove
the second hypothesis F test was used to answer there are differences of learning
with prior knowledge, achievement of high and low prior knowledge subjects
seventh grade math junior high school. To prove the third hypothesis that there
Anova test was used instructional media interaction and prior knowledge on
student achievement subjects middle school math class VII. In this study the
dependent variable is the independent variables academic achievement and
learning with media and without the media and the moderator variable is a
different initial ability. The statistical result is significantly able to explain that
learning with media is a decent method used to learning in the present and we
suggest that the teachers in using instructional media should be careful because
the negative impacts will be covered even if the teacher is difficult to make a
supposedly media learning usage by teacher’s intuitions are always more
practical.

Keywords: media learning, learning ability, achievement in mathematics, junior
high school students

PENDAHULUAN
Dunia pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar hingga

menengah, tengah hangat-hangatnya mempergunakan Kurikulum Tingkat Satuan
pendidikan (KTSP), sesuatu yang dianggap cukup baru dan berharga di Indonesia.
Beberapa berita di surat kabar dan pernyataan-pernyataan, serta dari penuturan
beberapa rekan pengajar di sekolah-sekolah formal, bahwa kurikulum sekolah saat
ini ternyata masih belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, hal ini lebih banyak
disebabkan karena adanya perbedaan analisa dari pengajar-pengajar yang
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bersangkutan, seperti metode inquiry, discovery dan conceptual learning masih
menjadi hal yang asing bagi para pengajar kita.

Pembelajaran pada umumnya sedang mengalami pertentangan dan
perkembangan sebagai dampak atau pengaruh dari zaman global, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Perubahan yang berangsur
terus-menerus itu menentukan masa depan bangsa, disamping itu perlu adanya
perbaikan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan
kurikulum.

Penyempurnaan kurikulum yang menitik beratkan pada pencapaian
kompetensi siswa dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu dan relevansi
pendidkan yang dalam implementasinya memberdayakan semua komponen terkait
secara institusional maupun fungsional. Penyempurnaan kurikulum berlandaskan
pada kebijakan-kebijakan nasional yaitu perubahan keempat UUD 1945 pasal 31
tentang pendidikan; undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan, bahwa pemerintah berkewajiban  memenuhi hak setiap warga negara
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, oleh karena itu pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat
meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlaq
mulia dalam rangka mencerdaskan, memberdayakan, dan memberadabkan
kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang
Sisdiknas.

Salah satu mesin penggerak yang utama dalam pendidikan di sekolah adalah
terselenggarakannya proses pembelajaran di kelas yang efektif dan efisien, dengan
kata lain Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
(PAIKEM). PAKEM/Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu suatu
pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa
secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan
dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa dapat menerapkan
dalam kehidupan mereka.

Melalui proses pembelajaran tersebut, telah mengikutsertakan peserta didik
secara aktif, diharapkan akan terjadi antara lain: 1) alih ilmu pengetahuan dari
pendidikan ke peserta didik secara optimal, 2) alih nilai-nilai kehidupan,
kemanusiaan dan nilai-nilai keimanan, dan 3) sebagai wahana tumbuh dan
berkembangnya daya cipta, rasa dan karsa masing-masing peserta didik, melalui
proses pembelajaran di sekolah yang efektif dan efisien akan membantu dan
mendorong pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, syarat
berkembangnya berbagai kemampuan dan keterampilan para peserta ddik, proses
pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik apabila didukung oleh kondisi
dan situasi lingkungan sekolah yang kondusif.

Matematika, menurut Ruseffendi (Heruman; 2008), adalah bahasa simbol;
ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola
keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur    yang tidak
didefinisikan, keunsur yang didefinisikan, keaksioma atau postulat, dan akhirnya
ke dalil. Sedangkan hakekat matematika menurut Soedjadi (2000), yaitu  memiliki
obyek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.

Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu
berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan
disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa.
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Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan konkret, semi
konkret, semi abstrak dan selanjutnya abstrak. Setiap konsep  abstrak  yang baru
dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama
dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola
tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan adanya pembelajaran
melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat
fakta saja, karena hal ini akan mudah dilupakan siswa. Pepatah Cina
mengatakan,” Saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya
berbuat maka saya mengerti”.

Bruner (Heruman, 2008) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran
matematika, siswa harus menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang
diperlukannya. ‘Menemukan’ di sini terutama adalah menemukan lagi
‘(discovery), atau dapat juga menemukan yang sama sekali baru (invention). Oleh
karena itu, kepada siswa materi disajikan bukan dalam bentuk akhir dan tidak
diberitahukan cara penyelesaiannya. Dalam pembelajaran ini, guru harus lebih
banyak  berperan sebagai pembimbing dibandingkan sebagai pemberi tahu.

Dikemukakan oleh Soemadi (2000) bahwa tujuan pembelajaran matematika
pada pendidikan dasar  tidak hanya untuk memperoleh nilai UAS matematika
yang tinggi, tetapi lebih dari itu yaitu tumbuhnya tata nalar dari peserta didik dan
tercapainya pembentukan watak yang berarti anak dipersiapkan untuk hidup dan
belajar menghadapi dunianya dengan baik. Dalam perkembangan dunia
pendidikan dewasa ini, khususnya perkembangan ilmu dan teknologi, sesuai
dengan tujuan pendidikan dasar di atas, tuntutan untuk mempelajari matematika
utamanya yang berhubungan dengan penggunaan matematika dalam kehidupan
sehari-hari semakin diperlukan. Menurut Kennedy (1994) siswa harus mengenal
dan memiliki keragaman konsep dan kemampuan, harus mengenal peralatan
teknologi modern, mengetahui dan menggunakan strategi pemecahan masalah
yang merupakan tujuan dasar pembelajaran matematika dan merupakan bagian
yang terintegrasi dalam pembelajaran matematika secara keseluruhan.

Berbicara tentang pembelajaran matematika di sekolah, kita tidak akan lepas
dari masalah-masalah yang terdapat dalam pembelajaran tersebut, para pendidik
tentu sangat menyadari bahwa matematika bukanlah termasuk bidang studi yang
mudah bagi kebanyakan siswa, hasil belajar matematika yang berupa nilai atau
skor dijenjang pendidikan dasar maupun menengah selalu lebih rendah jika
dibandingkan dengan nilai mata pelajaran lainnya, hal ini dikemukakan oleh
Djojonegoro (1993) melalui hasil penelitian di Indonesia yang menunjukan bahwa
tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi kurikulum MIPA baru mencapai
sekitar 34 % dalam matematika, dan sekitar 40 % dalam IPA, begitu pula rata-rata
Ujian Akhir Sekolah (UAS) atau Nilai Akhir Ujian Nasional (UAN) pada semua
jenjang pendidikan, nilai atau skor matematika hampir selalu  yang  terendah
dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.

Troutman dan Lichtenberg (1991) menyatakan ada dua jenis permasalahan,
pertama penggunaan prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah rutin, kedua
terjadi saat menyelesaikan masalah yang situasinya tidak seperti biasanya dan
tidak pula tersedia prosedur untuk menyelesaikannya, sehingga perlu kreatifitas
untuk memilih informasi yang tepat, mengidentifikasi strategi yang efisien dan
menggunakan strategi itu untuk menyelesaikan masalah dan menjelaskan bahwa
masalah rutin di pendidikan dasar difokuskan pada soal cerita yang terdiri dari
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satu variabel dan empat operasi dasar, sehingga kemampuan menyelesaikan
masalah soal cerita bagian dari kemampuan anak dalam memecahkan masalah
tidaklah berlebihan jika strartegi pemecahan masalah akan menjadi perhatian yang
serius dalam proses belajar mengajar di pendidikan dasar.

Dalam buku pedoman umum matematika Sekolah Dasar (1993)
diungkapkan bahwa: ilmu hitung yang dipelajari siswa harus sesuai dengan
pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu kepada siswa
diajarkan soal-soal yang diambil dari hal-hal yang terjadi dalam pengalaman-
pengalaman mereka,  soal-soal pada pelajaran matematika yang demikian ini
disebut soal cerita. Mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal
cerita merupakan suatu tujuan pembelajaran matematika yang penting di Sekolah
Dasar, hal ini dinyatakan oleh Kramer (dalam Murni, 1998), “one of the main
objectives in the ablity to solve verbal problems”.

Tujuan pembelajaran matematika terdiri dari tujuan formal dan material.
Soedjadi (1995) menyatakan bahwa tujuan pendidikan matematika untuk masa
depan  perlu memperhatikan, tujuan yang bersifat formal, yaitu penataan nalar
serta pembentukan pribadi anak didik, dan tujuan yang bersifat material yaitu
penerapan matematika serta keterampilan matematik, keduanya perlu
dilaksanakan secara proporsional, sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga
pendidikan yang memerlukan matematika. Pemberian soal cerita di Pendidikan
Dasar merupakan suatu upaya dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika
yang bersifat formal dan material. Aspek formal terlihat dengan adanya langkah-
langkah dalam menyelesaikan soal-soal cerita, sedangkan aspek material terlihat
pada materi yang disajikan dalam bentuk cerita dan berkaitan dengan keadaan
siswa sehari-hari, dan siswa menyadari pentingnya matematika dalam
kehidupannya, selain itu soal cerita merupakan salah satu bahan ajar matematika
yang dapat melatih keterampilan memecahkan masalah, hal ini sesuai dengan
tuntutan bahwa keterampilan pemecahan masalah harus dimiliki siswa.
Sebagaimana dinyatakan oleh Soedjadi (1985) bahwa melalui kegiatan
pemecahan masalah diharapkan pemahaman materi matematika akan lebih
mantap dan kreatifitas siswa dapat ditumbuh kembangkan.

Demikian pula geometri merupakan salah satu bahan kajian matematika di
Pendidikan Dasar yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan berpikir logis,
hal ini sesuai dengan ungkapan Suydam (1983), bahwa geometri merupakan
bagian dari matematika yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis,
di kelas mulai diperkenanan bangun-bangun geometri (datar dan ruang) hingga
sampai di kelas IX siswa diharapkan mampu menentukan panjang, luas dan
volume benda-benda datar maupun ruang. Kenyataan  yang ditemui di lapangan,
soal cerita tentang geometri masih merupakan soal/topik yang dianggap sulit oleh
siswa. Sudjono (1998) menyatakan bahwa siswa Sekolah Dasar masih menghadap
kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita, keluhan tentang sulitnya siswa
menyelesaikan soal cerita selalu saja bergema dimana-mana, sebagaimana tertera
pada “Ruang Matematika Pendidikan Dasar” dalam media pendidikan matematika
(1992) yang dikemukakan bahwa dalam beberapa pertemuan yang diikuti oleh
guru-guru sering diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kesulitan siswa
dalam menyelesaikan soal cerita.

Ballew dan Cunningham (dalam Jailani, 1990) mengemukakan bahwa
kesulitan utama dalam menyelesaikan soal cerita meliputi empat hal, yaitu
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melakukan komputasi (26%), kemampuan membaca (29%), kemampuan
menginterpretasikan persoalan (19%) dan kemampuan mengintegrasikan
kemampuan-kemmapuan di atas ke dalam penyelesaian suatu persoalan (26%).
Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa akan memungkinkan siswa melakukan
kesalahan saat menjawab soal (cerita), dan merupakan indikator adanya kesulitan
yan dialami siswa, dengan demikian kesulitan merupakan penyebab terjadinya
kesalahan, diduga kemungkinan lain penyebab kesalahan siswa adalah model atau
strategi pembelajaran soal cerita yang digunakan guru kurang sesuai dengan
tingkat berpikir siswa atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa.

Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis
dengan memanfaatkan segala potensi guna kepentingan pengajaran, dengan
demikian esensinya bahwa peningkatan prestasi belajar siswa adalah
meningkatkan model pembelajaran yang dikemas dalam proses pembelajaran
adalah determinan dari peningkatan prestasi siswa, menurut arah kebijakan
Diretorat Pendidikan Dasar (2002) antara lain “ meningkatkan kualitas
pelaksanaan kegiatan mengajar guru melalui penyempurnaan materi
pembelajaran, metode, sistem evaluasi, penyediaan buku dan sarana dan prasarana
penunjang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan”.

Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam pembelajaran,
kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, sangat ditentukan oleh
kerelevansian penggunaan suatu metode atau model pembelajaran yang sesuai
dengan tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan
penggunaan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan standar keberhasilan
yang terpatri didalam suatu tujuan, model pembelajaran yang dapat dipergunakan
dalam kegiatan belajar-mengajar sangatlah bermacam-macam penggunaannya
tergantung dari rumusan tujuannya. Dalam mengajar jarang ditemukan guru
mennggunakan satu model pembelajaran, tetapi kombinasi dari dua atau beberapa
macam model pembelajaran. penggunaan model gabungan dimaksudkan untuk
menggairahkan belajar anak didik dan tidak sukar untuk mencapai tujuan
pengajaran, karena bukan guru yang memaksakan anak didik  untuk mencapai
tujuan, tetapi anak didiklah yang dengan sadar untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari kebanyakan model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam
menstransfer materi pengetahuannya kepada anak didiknya, Syaiful Bahari
Djamarah. (1996) berpendapat kedudukan metode disamping sebagai alat
motivasi ekstrinsik juga sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Azwar Zain (1996) mengatakan beberapa faktor yang sangat
mempengaruhi didalam guru memilih model pembelajaran apa yang akan
dipergunakan untuk menginformasikan materi yang telah disediakan untuk
pebelajar, faktor-faktor tersebut antara lain adalah: anak didik, tujuan, situasi,
fasilitas dan guru, jika kita kurang tanggap dalam mengkombinasikan model
pembelajaran yang ada, mengakibatkan siswa akan menghadapi banyak kesulitan
dimasa mendatang.

Pernyataan Hudoyo tersebut tampak dari kegiatan belajar-mengajar antara
lain: pembelajaran masih bersifat apatis/monoton dan siswa tidak diberi
kesempatan untuk menyampaikan idenya ataupun bertanya, sehingga
mengakibatkan siswa nampaknya pasif, guru tidak menggunakan alat peraga yang
cukup dan akibatnya siswa cenderung hanya menghafal langkah penyelesaian,
tanpa dilandasi pemahaman/pengertian, guru masih melaksanakan pembelajaran
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secara prosedural yaitu mengajarkan pokok bahasan tertentu disertai contoh
penyelesaian, dengan adanya 2 fenomena model pembelajaran tersebut penulis
ingin sekali membandingkan bagaimana kedua model pembelajaran itu berjalan
menelusuri mental anak yang nantinya akan bermuara pada peningkatan prestasi
yang didambakan oleh dunia pendidikan dimana kita kurang bisa
menggunakannya dan akan terjadi kemubaziran waktu dan kemampuan anak,
termasuk pemborosan yang besar pada dunia pendidikan, sangat sedikit perhatian
yang ditujukan pada pembelajaran matematika dengan mengembangkan model-
model reasoning sistematis (Wittrock, 1986).

Perolehan hasil belajar siswa masih dirasa merupakan potret dari
kemampuan yang ada pada siswa dan sangat berkaitan dengan bagaimana dia
belajar dan bagaimana dia mendapatkan pelajaran, dari proses pembelajaran
inilah, guru memegang peranan yang sangat penting. Berhasil tidaknya
pendidikan formal merupakan tugas pokok dari para penelola pendidikan tingat
mikro yaitu guru, dengan munculnya persaingan dalam menawarkan alat
pendekatan/metode yang layak untuk dipertarungkan antara metode-metode
tradisional dengan metode-metode modern. Pengembangan strategi pembelajaran
ini sangat dimungkinkan, karena diduga sebagian besar dari guru matematika di
Pendidikan Dasar belum menggunakan langkah-langkah dalam menyelesaikan
soal-soal matematika seperti disebutkan di atas, berdasarkan informasi dan
kondisi inilah penulis tergugah untuk menelusuri kesulitan-kesulitan siswa-siswi
MTs Bustanul Arifin Menganti Gresik dan SMP Taruna Samudra Surabaya
khususnya kelas VII Tahun Pelajaran 2008/2009 dan setiap langkah-langkah
dalam menyelesaikan soal-soal matematika tentang pecahan, bangun-bangun
geometri, bidang datar, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi siswa
dalam belajar matematika dari hasil temuan ini akan dikembangkan suatu model
strategi pembelajaran dalam menyelesaikan soal-soal matematika di sekolah.

HASIL
Kegiatan eksperimen diawali dengan pretest mata pelajaran matematika.

Pembelajaran di kelas diberikan dengan desain yang berbeda menurut perlakuan
yang ditetapkan yaitu, 1) media pembelajaran, dan 2) tanpa media pembelajaran.
Setelah pembelajaran berlangsung, dilaksanakan postest mata pelajaran
matematika. Deskripsi data mencakup skor rata-rata dan standar deviasi hasil
postes matapelajaran matematika, dikelompokkan menurut variabel bebas 1)
media pembelajaran, dan 2) tanpa media pembelajaran, serta variabel moderator
1) pengetahuan awal tinggi, dan 2) pengetahuan awal rendah.

Hasil perhitungan statistika deskriptif untuk data postes pelajaran
matematika disajikan dalam Lampiran 2.
Hasil analisis deskriptif data postes prestasi belajar matematika
Hasil analisis deskriptif data postes prestasi belajar matematika yang memuat skor
rata-rata dan standar deviasi disajikan dalam Tabel 4.1.
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Tabel 4.1
Hasil analisis deskriptif data prestasi belajar matematika

Pembelajaran
Pengetahuan

Awal

Hasil Belajar
Sampel
siswaRata-rata Standar

deviasi

TANPA MEDIA
Tinggi 7.9429 .75509 35
Rendah 7.1094 .54970 32

Total 7.5448 .78205 67

MEDIA
Tinggi 8.5795 .62824 44
Rendah 7.0400 .87702 25

Total 8.0217 1.03765 69

Total
Tinggi 8.2975 .75328 79
Rendah 7.0789 .70578 57

Total 7.7868 .94797 136

1. Deskripsi data prestasi belajar matematika yang menerapkan media
pembelajaran

Deskripsi data prestasi belajar matematika yang menerapkan media
pembelajaran. Skor prestasi belajar matematika yang menerapkan media
pembelajaran memiliki rentangan antara 6,00 sampai dengan 9,50, dengan
skor rata-rata (mean) sebesar 8,0217, skor tengah (median) sebesar 8,000,
dan skor dengan frekuensi tertinggi (modus) sebesar 9,0. Sedangkan standar
deviasi sebesar 1,03765. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat
dilihat pada distribusi frekuensi skor prestasi belajar matematika
menerapkan media pembelajaran seperti tertera pada histogram yang
tercantum pada Gambar berikut:

2. Deskripsi data prestasi belajar matematika yang menerapkan tanpa
media pembelajaran
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Deskripsi data prestasi belajar matematika yang tanpa media
pembelajaran. Skor prestasi belajar matematika yang tanpa media
pembelajaran memiliki rentangan antara 5,5 sampai dengan 9,0, dengan skor
rata-rata (mean) sebesar 7,5448, skor tengah (median) sebesar 7,500, dan
skor dengan frekuensi tertinggi (modus) sebesar 7,5. Sedangkan standar
deviasi sebesar 0,78205. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat
dilihat pada distribusi frekuensi skor prestasi belajar matematika yang tanpa
media pembelajaran seperti tertera pada histogram yang tercantum pada
Gambar berikut:

3. Deskripsi data prestasi belajar matematika dengan pengetahuan awal
tinggi

Deskripsi data prestasi belajar matematika dengan pengetahuan awal
tinggi. Skor prestasi belajar matematika dengan pengetahuan awal tinggi
memiliki rentangan antara 5,50 sampai dengan 9,50, dengan skor rata-rata
(mean) sebesar 8,2975, skor tengah (median) sebesar 8,50, dan skor dengan
frekuensi tertinggi (modus) sebesar 8,00. Sedangkan standar deviasi sebesar
0,75328. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada
distribusi frekuensi skor prestasi belajar matematika dengan pengetahuan
awal tinggi seperti tertera pada histogram yang tercantum pada Gambar
berikut:
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4. Deskripsi data prestasi belajar matematika dengan pengetahuan awal
rendah

Deskripsi data prestasi belajar matematika dengan pengetahuan awal
rendah. Skor prestasi belajar matematika dengan pengetahuan awal rendah
memiliki rentangan antara 6,00 sampai dengan 9,50, dengan skor rata-rata
(mean) sebesar 7,0789, skor tengah (median) sebesar 7,00, dan skor dengan
frekuensi tertinggi (modus) sebesar 7,50. Sedangkan standar deviasi sebesar
0,70578. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada
distribusi frekuensi skor prestasi belajar matematika dengan pengetahuan
awal rendah seperti tertera pada histogram yang tercantum pada Gambar
berikut:
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PEMBAHASAN
A. Perbedaan prestasi belajar matematika antara kelompok siswa yang diajar

dengan menggunakan media pembelajaran dan kelompok siswa yang diajar
tanpa media pembelajaran pada kelas VII di MTs Bustanul Arifin Menganti
Gresik dan SMP Taruna Samudra Surabaya. Model pembelajaran yang selalu
digunakan dan tidak asing lagi bagi guru untuk menginformasikan materi
pelajaran kepada peserta didiknya, begitu pula media pembelajaran adalah
model pembelajaran yang sudah lama ada, tetapi kurang digunakan oleh para
guru. Model pembelajaran ini kini terkenal dengan pembelajaran
konstruktifistik, model pembelajaran selalu menggunakan fungsi kemampuan
peserta didik secara maksimal dan sangat diharapkan, pembelajarannya
sangat menyenangkan serta membutuhkan waktu yang singkat. tersebut telah
mendapatkan rekomendasi dari dunia pendidikan, Temuan proses belajar
mengajar dengan media pembelajaran selalu menggunakan fungsi
kemampuan peserta didik secara maksimal dan sangat diharapkan,
pembelajarannya sangat menyenangkan serta membutuhkan waktu yang
sangat singkat, anak akan memahami materi pelajaran. Untuk menjadikan
anak didik berprestasi tinggi dan akan kita bandingkan proses
pembelajarannya lewat prestasi yang diharapkan akan mencapai hasil belajar
yang sangat memuaskan.

B. Perbedaan prestasi belajar matematika antara kelompok siswa yang memiliki
pengetahuan awal tinggi dan kelompok siswa yang memiliki  pengetahuan
awal rendah pada kelas VII di MTs Bustanul Arifin Menganti Gresik dan
SMP Taruna Samudra Surabaya Kemampuan belajar awal siswa merupakan
motivasi belajar dan sangat menentukan dalam pencapaian prestasi belajar,
seseorang yang bekerja keras, ingin berkompetensi, mempunyai harapan
sukses, dan memiliki kekhawatiran akan gagal, cenderung memiliki kemauan
untuk menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugasnya secepat mungkin dan
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sebaik mungkin. Peserta didik  yang ingin suatu prestasi yang lebih tinggi,
dan ingin bekerja keras, akan selalu berupaya menyelesaikan tugasnya,
meskipun menghadapi kesulitan, pebelajar yang memiliki kemampuan belajar
awal tinggi selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat
mungkin dan sebaik mungkin, dalam hal ini pebelajar yang memiliki
kemampuan belajar awal tinggi cenderung memiliki keinginan menyelesaikan
soal atau tugas, meskipun ia menghadapi tugas-tugas matematika yang sulit,
ia akan selalu berusaha mencari berbagai sumber yang dapat membantu
dalam menyelesaikan tugas dengan baik.

Pebelajar yang telah memiliki kemampuan belajar awal unggul terhadap
pelajaran, baik untuk menerima pelajaran, memecahkan masalah yang
meliputi hipotesis-hipotesis dan proporsi-proporsi abstrak serta mampu
membuat dedukasi-dedukasi atau kesimpulan-kesimpulan yang logis, lebih
mampu melatih diri untuk menyelesaikan tugas, meskipun berbeda dari apa
yang telah dijelaskan oleh guru di dalam kelas.

Pebelajar yang mampu melatih diri dalam menjelaskan tugas-tugas
matematika, baik untuk mengulangi apa yang telah dipelajari di dalam kelas,
maupun untuk mempersiapkan diri mempelajari apa  yang akan dipelajari
pada pertemuan berikutnya, cenderung akan lebih mampu memahami
matematika secara keseluruhan, maka ia akan dapat memahaminya, dan jika
masih dapat menemukan tugas-tugas yang tidak dapat memahaminya, dan
jika masih dapat menemukan tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan, ia
dapat menanyakan kepada guru.

Pebelajar yang memiliki kemampuan belajar awal melatih diri untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajri di dalam kelas, jika
menemukan tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri, maka ia akan
berdiskusi dengan tamnnya yang lebih pandai, dan kalau sudah tidak
memungkinkan mendapatkan jawaban, maka ia akan bertanya kepada guru di
dalam kelas pada saat mempelajari pokok bahasan yang memuat tentang
tugas-tugas, pebelajar yang ingin bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas
yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan, akann lebih aktif mencari
sumber-sumber dan memanfaatkannya dalam menyelesaikan soal atau tugas,
begitu juga pebelajar yang telah memiliki kemampuan membuat dedukasi-
dedukasi atau kesimpulan-kesimpulan yang logis, akan lebih mampu belajar
sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika, baik yang sudah
dipelajari maupun yang akan dipelajari di dalam kelas, sehingga ia akan lebih
memahami cara-cara penyelesaian tugas yang tepat, pebelajar yang memiliki
kemampuan belajar awal tinggi tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan
soal-soal yang sulit.

Pebelajar yang lebih mampu mengenal bentuk-bentuk sederhana yang
tersembunyi dalam bentuk-bentuk kompleks tidak pernah mau menunda
waktu dan selalu lebih teliti atau lebih cermat dalam menyelesaikan
pekerjaannya, dengan demikian pebelajar yang memiliki kemampuan belajar
awal tinggi cenderung akan memiliki kemampuan mempersepsikan diri
mencari suatu solusi pemecahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan
dihadapi baik di dalam kelas maupun di rumah.

C. Interaksi belajar matematika antara kelompok siswa yang diajar
menggunakan media pembelajaran dan kelompok siswa yang memiliki
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pengetahuan awal terhadap prestasi belajar pada kelas VII di MTs Bustanul
Arifin Menganti Gresik dan SMP Taruna Samudra Surabaya. Penelitian yang
mengkaji kemampuan belajar awal dan pengaruhnya terhadap perolehan
siswa, masih menunjukan hasil yang tidak konsisten, misalnya ada kelompok
subjek yang memiliki kemampuan belajar awal tinggi memperoleh hasil
belajar yang lebih baik, dibandingkan dengan kelompok subjek yang
memiliki kemampuan belajar awal rendah, penelitian yang dilakukan oleh
Panjaitan (1993) juga menemukan bahwa kelompok subjek yang memiliki
kemampuan belajar awal tinggi dapat memperoleh hasil belajar yang baik
pula, oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa pebelajar yang memiliki
kemampuan belajar awal tinggi mendapat perolehn yang lebih baik, jika
dibandingkan dengan kelompok subjek yang memiliki motivasi berprestasi
rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Narang (1987), menunjukan hasil yang
berbeda, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa kelompok subjek yang
memiliki kemampuan belajar awal tinggi tidak memperoleh hasil belajar yang
berbeda, jika dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompok
subjek yang memiliki kemampuan belajar awal rendah.

Temuan penelitian yang mengkaji model-model pembelajaran serta
pengaruhnya dengan prestasi belajar siswa masih menunjukan hasil yang
tidak konsisten, ditemukan juga bahwa media pembelajaran  akan sangat
berpengaruh secara signifikan dengan prestasi belajar yang diperolehnya
siswa yang memiliki kemampuan belajar awal rendah, dan harus memperoleh
bimbingan yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang memiliki
kemampuan belajar awal tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Dalam tesis ini perlu adanya garis singkat tentang apa yang terkandung di
dalam uraian di atas yang merupakan simpulan dan perlu dirumuskan, juga
merupakan hasil-hasil pengujian hipotesis penelitian. Simpulan yang diambil
hanya berlaku untuk populasi penelitian yaitu siswa kelas VII dalam mata
pelajaran matematika MTs Bustanul Arifin Menganti Gresik dan SMP Taruna
Samudra Surabaya, tetapi masih mempunyai harapan bisa mewakili dari seluruh
Kabupaten Gresik dan Kodya Surabaya.
Adapun simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut
1. Terdapat perbedaan  prestasi belajar matematika antara kelompok siswa yang

diajar menggunakan media pembelajaran dan kelompok siswa yang diajar
tanpa media pembelajaran pada kelas VII di MTS Bustanul Arifin Menganti
Gresik dan SMP Taruna Samudra Surabaya.

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara kelompok siswa yang
memiliki pengetahuan awal tinggi dan kelompok siswa yang memiliki
pengetahuan awal rendah pada kelas VII  di MTs Bustanul Arifin Menganti
Gresik dan SMP Taruna Samudra Surabaya..

3. Terdapat interaksi belejar matematika antara kelompok siswa yang diajar
menggunakan media pembelajaran dan kelompok siswa yang  memiliki
pengetahuan awal terhadap prestasi belajar pada kelas VII di MTs Bustanul
Arifin Menganti Gresik dan SMP Taruna Samudra Surabaya.
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Saran
Berdasarkan beberapa simpulan seperti diuraikan di atas, maka berikut ini

disampaikan beberapa saran, yaitu:
1. Dengan ditemukan adanya perbedaan hasil belajar terhadap pembelajaran

yang menggunakan media  dan tanpa media pada siswa yang memiliki
kemampuan awal yang berbeda pada mata pelajaran matematika, maka dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perancang pembelajaran,
khususnya guru mata pelajaran matematika yang secara langsung berinteraksi
dengan siswa, sampai pada sub pokok bahasan yang paling kecil tidak lagi
mengalami kesulitan yang bermakna dalam menginformasikan kepada peserta
didik  tentang bagaimana mengerjakan pengerjaan matematika yang dirasa
momok bagi para pelajar.

2. Dengan diketahuinya masing-masing karakter pembelajaran baik
pengetahuan awal tinggi maupun pengetahuan awal rendah, maka guru akan
bisa mengukur sejauh mana dia harus menggunakan metodenya dalam
menginformasikan materi pelajaran pada siswa yaitu temperature dan kondisi
sosial yang meliputi: Field Dependent, Field Independent, Dependent,
Relationship Driven Content Driven, makaseorang guru bisa memilih materi
pelajaran dengan berbagai metode penyajian yang mana sesuai dengan
kondisi karakter para peserta didik, sehingga dapat dipastikan materi
pelajaran akan dapat diserap oleh siswa dengan media maupun tanpa media.

3. Guru sebelum beranjak memberikan materi pelajaran perlu adanya
penguasaan kelas dan perlu diperhatikan metode atau cara apa untuk
melayani kemampuan siswa yang sangat beragam tersebut, untuk
mendemosntrasikan materi pelajaran dengan menyuruh siswa maju kedepan
sebagai praktek mengenal, melihat fenomena yang ada, hal ini membuat
peserta didik dapar memaksimalkan kemampuannya untuk menangkap materi
pelajaran  yang diinformasikan oleh guru.

4. Sebaiknya guru selalu mencari tahu tentang metode apa yang seharusnya
digunakan, dalam hal ini media yang dipakai, sehingga bisa pas untuk
menghadapi peserta didik, dan yang jelas akan bermuara pada peningkatan
atau penurunan prestasi peserta didik.

5. Dalam menghadapi peserta didik dengan kemampuan yang kurang jangan
dimatikan semangat, penulis sarankan kepada semua guru dalam mengajarkan
matematika, hendaknya mennggunakan alat peraga  dan memperhatikan
emosinya, kecerdasannya, motivasinya serta kemauan bahkan ekonominya.

6. Perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif pada semua aspek
yang mempengaruhi prestasi belajar matematika untuk siswa kelas VII
sehingga dapat ditemukan semua pengaruh yang menghambat prestasi belajar
siswa.
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PENGARUH EKSPERIENT  LEARNING MODEL DAN GAYA BELAJAR
TERHADAP PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA SMPN 2 JATIROGO

DAN SMPN 1 KENDURUAN TUBAN TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Abu Amar 1

Rufi’i

Abstract
Ability in solving problems is able to encourage more students rigid in dealing
with various learning problems. This capability can be developed in students
through Experience Learning Model. Besides the students characteristics are also
suspected to have impacted the way students process information so that this
study aims to determine: 1) The difference learning outcomes of students who
were taught physics using experience learning model well and are taught by using
experience learning model that is not good, 2) The difference results learn physics
students who have different learning styles; 3) Interaction between experience
learning models and learning styles on students' physics learning outcomes. The
research design was experimental. The research instrument is a test result of
learning and learning styles questionnaire. ANOVA data analysis technique is two
lanes. The findings of this research are: 1) There is a difference in learning
outcomes of students who were taught physics using experience learning model
well and are taught by using experience learning model that is not good; 2) There
is a difference in learning outcomes of physics students who have different
learning styles; 3 ) There is interaction between experience learning models and
learning styles on student learning outcomes physics SMPN 2 Jarirogo and
SMPN 1 Kenduruan Tuban Academic Year 2008/2009.

Keywords: Eksperient Learning Model, Learning style, student’s physic learning
outcome

I. PENDAHULUAN

Fisika adalah  salah satu pelajaran yang termasuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
IPA didefinisikan sebagai suatu proses ilmiah, sikap ilmiah, dan produk ilmiah.
IPA sebagai proses, terdiri dari berbagai ketrampilan. IPB sebagai sikap, menuntut
siswa untuk memiliki sikap ilmiah dan sebagai produk ilmiah, IPA memiliki
hukum, teori dan konsep.

Berbagai konsep IPA baru dapat dipahami melalui rangkaian proses, yang
pada umumnya dijabarkan pada tujuan pembelajaran. Pada dasarnya aktivitas
pembelajaran yang sederhana dan nyata sebenarnya mudah dilakukan, tetapi
menjadi sulit karena guru kurang kreatif dan atau kurang motivasi untuk belajar
hal-hal baru agar pembelajaran lebih menarik.  Akibatnya guru masih terpaku
pada metode yang bersifat verbal, kurang variatif dalam segi teknik dan strategi
pembelajaran.

Banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran
ini.  Kesulitan ini dapat disebabkan oleh guru.  Guru kadang-kadang secara sadar

1 Penulis adalah staf pengajar pada Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya
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atau tidak sadar menunjukkan sifat otoriter, menghindari pertanyaan siswa,
menyampaikan ilmu pengetahuan secara searah, menganggap murid sebagai
penerima, pencatat, dan pengingat mata pelajaran fisika.

Materi-materi pada pelajaran fisika di SLTP bertujuan memberikan
pengetahuan dan teknologi dan juga menumbuh kembangkan kemampuan dan
kepribadian siswa.  Karena itu, guru tidak lagi menerapkan pendidikan gaya bank
dimana siswa hanya terbatas siap menerima, mencatat menghafal, serta
menyimpan tanpa mempunyai daya cipta, inisiatif, dan kreatif. Oleh karena itu
sangatlah diperlukan pengembangan model pembelajaran yang sesuai untuk
mencapai tujuan tersebut. Salah satu model yang perlu dipertimbangkan adalah
pembelajaran Experient Learning, yaitu suatu model belajar melalui pengalaman
siswa. Experient Learning Model, menitik beratkan pada cara-cara siswa
memproses informasi, pertumbuhan pribadi, dan keterampilan berinteraksi sosial.
Experient Learning Model memberikan kesempatan kepada para siswa untuk
menggunakan lingkungan mereka dengan keterampilan-keterampilan berfikir,
misalnya: kegiatan bermain dengan suatu benda yang memungkinkan mereka
melihat apa yang terjadi terhadap benda tersebut, sehingga mampu menyedot
seluruh perhatian siswa dan mampu menumbuh-kembangkan rasa ingin tahu
siswa. Proses pembelajaran akan lebih bermanfaat bila dikaitkan dengan
kehidupan sosial anak, melalui alat dan sarana yang telah dikenal anak
dilingkunganya, dengan demikian sebuah pembelajaran akan memberikan
manfaat bagi perkembangan anak.

Banyak para guru yang kurang mampu mengembangkan ide-ide kreatif
yang berasal dari hasil penggalian guru terhadap kemampuan berfikir siswa.
Seharusnya seorang guru memiliki pemahaman yang baik tentang peserta didik,
mengembangkan ide-ide kreatif dalam merencanakan dan melaksanakan
pembelajaran, serta mengevaluasi hasil pembelajaran yang menjadi sasaran
tugasnya. Sudah saatnya guru menumbuh kembangkan suasana pembelajaran
yang demokratis, yang menjamin tumbuh kembangnya suasana pembelajaran
yang kondusif antara guru dan murid, yang saling memahami “Suasana kelas yang
selalu kondusif bagi adanya respons-respons yang berbeda agar respons yang
berbeda-beda tersebut dihargai dan diberi imbalan” (Depdiknas, 2003).

Di sisi lain, setiap anak mempunyai cara yang optimal dalam menerima
informasi baru, ini dikenal dengan gaya belajar. Dengan mengetahui gaya belajar
siswa, setiap guru diharapkan guru mampu menerapkan strategi mengajar sesuai
dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar adalah cara belajar yang dimiliki siswa
untuk memahami materi dengan cepat. Setiap manusia memiliki gaya belajar yang
unik dan kekuatan tersendiri.  Tidak ada gaya belajar yang lebih baik atau lebih
buruk daripada gaya belajar yang lain. Secara umum gaya belajar dapat
dibedakan menjadi tiga, yakni: Gaya Belajar Visual, Gaya Belajar Auditorial, dan
Gaya Belajar Kinestetik.

Kenyataan rendahnya prestasi belajar pelajaran Fisika maka perlu adanya
penelitian dengan mengakomodir karakteristik siswa yaitu gaya belajar.  Dengan
demikian tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui
pengaruh antara eksperient learning model terhadap prestasi belajar siswa; 2)
untuk mengetahui pengaruhgaya belajar terhadap prestasi belajar siswa; dan 3)
pengaruh interaktif antara eksperient learning model dan pembelajaran
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konvensional serta gaya belajar terhadap prestasi belajar fisika siswa SMPN 2
Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.

II. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dicirikan oleh adanya

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  Sebelum dilakukan perlakuan
kedua kelompok ini dilakukan pretes. Responden diberikan angket yang
mencerminkan untuk menetapkan gaya belajar siswa.  Pada kelompok eksperimen
diberikan perlakuan. Setelah perlakuan selesai, baik kelompok eksperimen
maupun kelompok kontrol diberikan pasca uji. yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh strategi pembelajaran berbasis masalah dan gaya belajar terhadap
prestasi belajar Fisika siswa SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan Tuban
Tahun Pelajaran 2008/2009.

Untuk mengetahui prestasi belajar maka perlu diuji hipotesis antara
variabel X1 (eksperient learning model), variabel X2 (gaya belajar yang
digunakan) dan variabel Y (diperoleh dari dari hasil nilai postes), pengujian ini
dilakukan bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana pengaruh pada suatu variabel
dengan variabel lainnya yang berdasarkan pada suatu koefisien, yang tercermin
dalam desain penelitian.

Sesuai dengan paparan yang telah penulis sajikan di atas, maka rancangan
penelitian ini dapat penulis gambarkan pada desain berikut ini:

Tabel 1 Desain Penelitian

Grup Pretes Variabel Terikat Postes

Eksperimen Y1 X1, X2 Y2

Kontrol Y1 - Y2

(Sukardi, 2004:186).
Pada Tabel 1 di atas dijelaskan bahwa subjek terbagai menjadi dua kelas,

yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel bebas adalah eksperient
learning model (X1) dan Gaya Belajar (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah
Prestasi Belajar (Y) baik yang berupa pretes (Y1) maupun postes (Y2).

2. Populasi dan Sampel Penelitian
Sugiyono (2003:72) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan populasi,

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari,
kemudian ditarik kesimpulannya.  Sedangkan menurut Arikunto (2002:108)
populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan
Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009. Berikut ini rincian populasi yang penulis
sajikan dalam bentuk tabel:
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Tabel 2 Populasi Penelitian

NO. NAMA SEKOLAH
KELAS

JUMLAH
VII VIII IX

1.

2.

SMPN 2 Jarirogo

SMPN 1 Kenduruan

236

203

244

170

38

181

718

554

JUMLAH 439 414 219 1.272

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi (Sugiyono, 2003:56). Sedangkan menurut Arikunto (2002:109)
menyatakan bahwa: Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
Tabel 3 merinci sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3 Sampel Penelitian

NO. NAMA SEKOLAH
KELAS

JUMLAH
VIIa VIIb

1.
2

SMPN 2 Jarirogo
SMPN 1 Kenduruan

30
30

30
30

60
60

JUMLAH 60 60 120

3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.
Penelitian  ini melibatkan dua variabel bebas (independent) eksperient

learning model (X1) dan gaya belajar ( X2 ), serta satu variabel terikat (dependent)
yaitu prestasi belajar fisika (Y) siswa kelas VII SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1
Kenduruan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.  Definisi Operasional Variabel
adalah sebagai berikut:
a. Variabel X1 yaitu: experience learning model

Merupakan model belajar melalui pengalaman. Model ini menitik beratkan
pada cara-cara siswa memproses informasi, pertumbuhan pribadi, dan
keterampilan berinteraksi social. Model ini khususnya dapat diterapkan untuk
mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa, dan pelajaran lain. Model
pembelajaran experiential learning ini memberikan kesempatan kepada para
siswa untuk memperlakukan lingkungan mereka dengan keterampilan-
keterampilan berfikir, misalnya: Berupa kegiatan bermain dengan
mempermainkan suatu benda yang memungkinkan mereka melihat apa yang
terjadi terhadap benda tersebut, sehingga mampu menyedot seluruh perhatian
siswa dan mampu menumbuhkembangkan rasa ingin tahu siswa.

Langkah-langkah penggunaan model experiential learning (Depdiknas, 2003: 15)
ini adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan benda-benda atau bahan-bahan kongkrit untuk digunakan,
ditelaah, atau diteliti oleh siswa-siswa;

b) Menyediakan serangkaian kegiatan yang cukup luas sehingga menjamin
pemenuhan minat siswa dan menumbuhkan rasa keterlibatan mereka;
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c) Mengatur kegiatan-kegiatan sehingga siswa-siswa yang berbeda tingkat
perkembangan kognitifnya akan belajar satu sama lain;

d) Mengembangkan teknik-teknik bertanya untuk mengungkap alasan-alasan
siswa yang mendasari respon mereka; dan

e) Menciptakan lingkungan kelas yang dapat meningkatkan perkembangan
proses-proses kognitif.

b. Variabel X2 yaitu Gaya Belajar
Gaya belajar yang dimiliki siswa dalam mengikuti  pembelajaran
berbasis masalah untuk meningkatkan prestasi belajar fisika. Angket
yang disebar pada siswa untuk menggali kecenderungan gaya
belajar siwa (visual,  audiotorial , atau kinestik).

c. Variabel Y yaitu Prestasi Belajar Siswa
Prestasi belajar adalah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika
siswa SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan Tuban Tahun Pelajaran
2008/2009. Tes hasil belajar mencakup ranah kognitif pada aspek
pengetahuan (Knowledge), Pemahaman (Comprehension), dan penerapan
(aplication).
Variabel ini dengan indikator :
 Kemampuan pengetahuan fisika.
 Kemampuan penerapan pengetahuan fisika.
 Prestasi siswa setelah postes.

4. Instrumen Penelitian
Langkah awal dalam penyusunan instrumen penelitian adalah menetapkan

variabel-variabel yang akan diteliti selanjutnya menentukan indikator yang akan
diukur dalam proses olah data. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial penelitian ini
menggunakan skala likert digunakan. Dengan skala likert maka variabel yang
akan diukur diberikan definisi operasionalnya dan dijabarkan menjadi indikator-
indikator variabel. Indikator-indikator tersebut sebagai titik tolak untuk
penyusunan item-item instrumen berupa butir-butir pertanyaan atau pernyataan.
Berikut kisi-kisi instrumen seperti yang penulis sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel Indikator Alat ukur

Eksperie
nt Learning

Model
(X1)

1) Tersedianya bahan telaah
2) Rangkaian kegiatan yang menarik minat dan

melibatkan siswa
3) Siswa belajar kooperatif tanpa dibedakan

tingkat perkembangan kognitif mereka
4) Mengembangkan teknik-teknik bertanya untuk

mengungkap alasan-alasan siswa
5) Terciptanya lingkungan kelas yang dapat

meningkatkan perkembangan proses-proses
kognitif

Obse
rvasi dan
Angket

Gaya 1) Kebiasaan dalam mengikuti pelajaran. Angk
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Belajar
(X2)

2) Kebiasaan dalam memantapkan pelajaran
3) Kebiasaan memecahkan soal
4) Kebiasaan dalam membaca
5) Kebiasaan dalam menghadapi ujian.

et

Prestasi
Belajar

(Y)

Jumlah nilai yang dicapai oleh siswa pada
saat postes penelitian ini.

Tes

Selanjutnya kisi-kisi tersebut disusun sebagai pedoman pembuatan
instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan angket. Kuesioner/ angket,
menyajikan beberapa pernyataan/pertanyaan, responden tinggal memberikan
ceklis salah satu kolom jawaban yang telah disediakan. Adapun lima jawaban
yang di pakai dalam kuesioner/angket ini  adalah: a) Sangat Setuju (SS),  b)
Setuju (S) c) Ragu-Ragu (RR),  d) Kurang Setuju (KS),  e) Tidak Setuju (TS).
Sedangkan untuk reliabilitas angket digunanakan langkah-langkah penggolongan/
kategori sebagai berikut:

a. Kriteria jawaban angket
 Sangat Setuju (SS): apabila dalam pernyataan/pertanyaan sangat

sesuai   sekali  dengan  kenyataan  apa adanya.
 Setuju (S): apabila  dalam  pernyataan/pertanyaan  sesuai dengan

kenyataan apa adanya.
 Ragu-ragu (RR): apabila dalam pernyataan/pertanyaan kadang

sesuai,  kadang tidak sesuai dengan kenyataan apa adanya.
 Kurang Setuju (KS): apabila dalam pernyataan/pertanyaan kurang

sesuai dengan kenyataan apa adanya.
 Tidak Setuju (TS): apabila dalam pernyataan/pertanyaan tidak sesuai

dengan kenyataan apa adanya.
b. Skor jawaban angket

 Sangat Setuju (ST): skor 5
 Setuju (S): skor 4
 Ragu - ragu (RR): skor 3
 Kurang Setuju (KS): skor 2
 Tidak Setuju (TS): skor 1

c. Kriteria Interprestasi Skor
Angka   0 % - 20 % :  Sangat Lemah
Angka  21 % - 40 % :  Lemah
Angka  41 % - 60 % :  Cukup
Angka  61 % - 80 % :  Kuat
Angka  81 % - 100 % :  Sangat Kuat

5. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalu dua cara yaitu angket dan tes. Angket dipakai

untuk menetapkan gaya belajar siswa sedangkan tes untuk menjaring hasil belajar
siswa.  Angket diedarkan pada responden sebelum diadakan perlakuan terhadap
kelas eksperimen.  Test diberikan setelah pembelajaran untuk pengukuran prestasi
belajar siswa. Materi tes prestasi belajar adalah  buatan guru yang sesuai dengan
pokok bahasan.   Sebelum instrumen digunakan terlebih dahulu dilakuan uji coba
validitas dan reliabilitas.
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6. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis deskriptif statistik, analisis inferensial corelasi
product moment (korelasi ganda), analisis regresi berganda, uji T-test untuk
menguji hipotesis parsial dan analisis varians (Anova : Analysis of Variance).

III. HASIL PENELITIAN
Penyajian Data
Tabel 5 Distribusi Skor Prestasi Belajar dengan ELM Baik

PRESTASI BELAJAR DENGAN ELM BAIK

3 3.5 3.5 3.5
3 3.5 3.5 7.1
8 9.4 9.4 16.5

12 16.5 16.5 32.9
10 14.1 14.1 47.1
15 20.0 20.0 67.1
13 17.6 17.6 84.7
8 9.4 9.4 94.1
5 5.9 5.9 100.0

76 100.0 100.0

55
60
65
70
75
80
85
90
95
Total

Valid
Frequenc
y

Percen
t

Valid
Percent

Cum ulativ
ePercen

t

Tabel 6. Distribusi Skor Prestasi Belajar dengan ELM Tidak Baik
PRESTASI BELAJAR DENGAN ELM TIDAK BAIK

2 2.2 2.2 2.2
6 6.7 6.7 9.0

11 13.5 13.5 22.5
15 20.2 20.2 42.7
19 25.8 25.8 68.5
11 14.6 14.6 83.1
  9 11.2 11.2 94.4
2 2.2 2.2 96.6
3 3.4 3.4 100.0

76 100.0 100.0

55
60
65
70
75
80
85
90
95
Total

Valid
Frequenc
y

Percen
t

Valid
Percent

Cum ulativ
ePercen

t

Tabel 7 Distribusi Skor ELM dengan Gaya Belajar Baik

PRESTASI BELAJAR ELM  DENG AN G AYA BELAJAR BAIK

1 2.4 2.4 2.4
2 4.8 4.8 7.1

15 35.7 35.7 42.9
14 33.3 33.3 76.2
  6 14.3 14.3 90.5
4 9.5 9.5 100.0

42 100.0 100.0

55
75
80
85
90
95
Total

Valid
Frequenc
y

Percent Valid
Percent

Cum ulativ
e Percent

Tabel 8. Distribusi Skor ELM Baik dengan Gaya Belajar Jelas
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PRESTASI BELAJAR ELM BAIK DENGAN GAYA BELAJAR JELAS

2 4.7 4.7 4.7
3 7.0 7.0 11.6
6 18.6 18.6 30.2

  7 32.6 32.6 62.8
  8 23.3 23.3 86.0
2 4.7 4.7 90.7
1 2.3 2.3 93.0
2 4.7 4.7 97.7
1 2.3 2.3 100.0

34 100.0 100.0

55
60
65
70
75
80
85
90
95
Total

Valid
Frequenc
y

Percent Valid
Percent

Cum ulativ
ePercent

Tabel 9 Distribusi Skor ELM Tidak Baik dengan Gaya Belajar Baik

PRESTASI BELAJAR ELM TIDAK BAIK DENGAN GAYA BELAJAR JELAS

1 2.5 2.5 2.5
3 7.5 7.5 10.0
5 15.0 15.0 25.0
4 10.0 10.0 35.0

  8 27.5 27.5 62.5
4 10.0 10.0 72.5
4 10.0 10.0 82.5
1 2.5 2.5 85.0
3 7.5 7.5 92.5
1 2.5 2.5 95.0
1 2.5 2.5 97.5
1 2.5 2.5 100.0

36 100.0 100.0

56
60
64
68
72
76
80
82
84
85
88
92
Total

Valid
Frequenc
y

Percen
t

Valid
Percent

Cumulativ
ePercen

t

Tabel 10 Distribusi Skor ELM Tidak Baik dengan Gaya Belajar Jelas

PRESTASI BELAJAR ELM TIDAK BAIK DENGAN GAYA BELAJAR BAIK

2 4.5 4.5 4.5
4 9.1 9.1 13.6
5 13.6 13.6 27.3
2 4.5 4.5 31.8
3 6.8 6.8 38.6
5 13.6 13.6 52.3
3 6.8 6.8 59.1
5 13.6 13.6 72.7
5 13.6 13.6 74.1
6 15.9 15.9 100.0

40 100.0 100.0

64
68
72
75
76
80
84
88
92
96
Total

Valid
Frequenc
y

Percen
t

Valid
Percent

Cumulativ
ePercen

t
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Uji Normalitas dan Uji Homogenitas
Uji persyaratan yang diperlukan dalam uji F dan Anava adalah normalitas

dan homogenitas. Pengujian masing-masing persyaratan dengan menggunakan
taraf signifikan 0,05. Adapun hasil pengujian persyaratan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas
Uji Normalitas sebaran skor dilakukan terhadap variabel hasil belajar

dengan Kolmogorov Smirnov. Persyaratan normalitas untuk  variabel dapat
dipenuhi dan hasilnya dapat dilaporkan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 11 Ringkasan Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test

152
75.66
9.450
.108
.108

-.096
1.429
.034

N
Mea
nStd. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positiv
eNegativ
e

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

PRESTASI
BELAJAR

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil signifikan 0,034 lebih besar
dari 0,05 sehingga sebaran data berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas
Persyaratan lain yang dituntut dalam penggunaan teknik uji F dan anava

adalah syarat homogenitas, yakni apakah residu skor variabel terikat untuk setiap
skor variabel bebas tersebut homogen. Melalui uji homogenitas ini dapat
diketahui kesamaan varians skor variabel terikat berdasarkan setiap variasi skor
variabel bebas tertentu. Hasil pengujian homogenitas tersebut pada Tabel 12
berikut :

Tabel 12 Ringkasan Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of
Variances

PRESTASI BELAJAR

2.836 1 151 .094

Leven
eStatisti
c

df1 df2 Sig.

Dari hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa 0,94 lebih besar dari 0,005
sehingga mempunyai varian yang homogen.
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C. Uji Hipotesis
Penelitian ini terdiri dari 3 hipotesis, di mana pada bagian ini akan dijelaskan hasil
perhitungan statistik untuk uji hipotesis 1, 2, dan 3 dipergunakan teknik Anava
Dua Jalur. Berikut ini hasil rangkumannya:

Tabel 13 Hasil Analisis Anava Dua Jalur

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: PRESTASI BELAJAR

4516.07
5

a 3 1505.35
8

23.40
7

.000
997994.64
6

1 997994.64
6

15518.18
7

.000
450.96
5

1 450.96
5

7.012 .009
3582.09
2

1 3582.09
2

55.69
9

.000
514.68
3

1 514.68
3

8.003 .005
10932.91
9

148 64.31
11011525.00

0
152

15448.99
4

151

Source
Corrected
ModelIntercep
tELM
Gaya Belajar
ELM * Gaya Belajar

Error
Total
Corrected
Total

Type III Sum
of Squares df Mean

Square
F Sig.

R Squared = .292 (Adjusted R Squared = .280)a.

Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada
SPSS ver 16 untuk uji hipotesis pertama ditemukan harga F sebesar 7,012 dan
signifikansi sebesar 0.009, maka Ha diterima 3, sehingga ada perbedaan prestasi
belajar fisika siswa yang diajar menggunakan eksperient learning model dengan
baik dan yang diajar dengan menggunakan eksperient learning model yang tidak
baik di SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan-Jarirogo Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.

Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada
SPSS ver 16 untuk uji hipotesis pertama ditemukan harga F sebesar 55,69 dan
signifikansi sebesar 0,000 , maka Ha diterima, sehingga ada perbedaan prestasi
belajar fisika siswa yang memiliki gaya belajar baik dengan yang memiliki gaya
belajar jelas di SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan-Jarirogo Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.

Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada
SPSS ver 16 untuk uji hipotesis pertama ditemukan harga F sebesar 8,003 dan
signifikansi sebesar 0.005, maka Ha diterima, sehingga ada interaksi yang
signifikan antara eksperiential learning model dan gaya belajar terhadap prestasi
belajar fisika siswa SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.

IV. PEMBAHASAN
Pada pembahasan ini diuraikan secara berurutan dari hasil uji hipotesis

hasil penelitian yang terkait dengan ”Pengaruh Eksperiential Learning Model dam
Gaya Belajar terhadap Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas VII SMPN 2 Jatirogo
dan SMPN 1 Kenduruan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009”. Pembahasan hasil
uji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:
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Perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang diajar menggunakan
eksperiential learning model dengan baik dan yang diajar dengan
menggunakan eksperiential learning model yang tidak baik.

Experient Learning Model, merupakan model belajar melalui pengalaman.
Model ini menitik beratkan pada cara-cara siswa memproses informasi,
pertumbuhan pribadi, dan keterampilan berinteraksi social. Jadi sudah wajarlah
jika model pembelajaran ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap
prestasi belajar siswa, sebab model pembelajaran experiential learning ini
memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperlakukan lingkungan
mereka dengan keterampilan-keterampilan berfikir, sehingga mampu menyedot
seluruh perhatian siswa dan mampu menumbuhkembangkan rasa ingin tahu siswa.

Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada
SPSS ver 16 untuk uji hipotesis pertama ditemukan harga F sebesar 7,012 dan
signifikansi sebesar 0.009, maka Ha diterima 3, sehingga ada perbedaan prestasi
belajar fisika siswa yang diajar menggunakan eksperiential learning model
dengan baik dan yang diajar dengan menggunakan eksperiential learning model
yang tidak baik di SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan-Jarirogo Tuban
Tahun Pelajaran 2008/2009.

Apalagi proses pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sosial anak,
melalui alat dan sarana yang telah dikenal anak di lingkunganya, maka akan
memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Belajar tidak selamanya berjalan
lancar, dan sudah pasti ada yang mempengaruhi/ terpengaruh oleh hal-hal lain,
misalnya: Faktor bahan yang harus dipelajari, Faktor lingkungan, dan Faktor
instrument. Faktor-faktor ini sangat erat dengan pembelajaran fisika.

Perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang memiliki gaya belajar baik
dengan yang memiliki gaya belajar jelas.

Gaya belajar seseorang berbeda-beda, tidaklah benar jika gaya belajar yang
satu lebih unggul dengan gaya belajar yang lain, namun jika gaya belajar
seseorang dijadikan sebagai potensi untuk mengembangkan diri dalam upaya
mencapai prestasi belajar yang lebih baik maka gaya belajar akan sangat
berpengaruh terhadap prestasi seseorang.

Ada diantara para siswa/ seseorang yang tidak dominan pada salah satu
indikator seseorang, ridak termasuk bergaya belajar auditorial, visual, ataupun
kinestetik secara jelas,  namun mereka memiliki pilihan gaya belajar yang baik
diantara beberapa indikator yang ada. Maka sangat logis jika gaya belajar
seseorang dalam penelitian ini ada hubungan dan ada perbedaannya dengan
prestasi belajar fisika siswa.

Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada
SPSS ver 16 untuk uji hipotesis pertama ditemukan harga F sebesar 55,69 dan
signifikansi sebesar 0,000, maka Ha diterima, sehingga ada perbedaan prestasi
belajar fisika siswa yang memiliki gaya belajar baik dengan yang memiliki gaya
belajar jelas di SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan-Jarirogo Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.

Faktor individu siswa dan kondisi individu ditinjau dari segi fisiologis
misalnya terkait dengan kesehatan jasmani, makanan yang mengandung gizi,

45
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keadaan fungsi jasmani terutama panca indera, kondisi individu ditinjau dari
psikologi yang berupa pengamatan, tanggapan, perhatian, ingatan, inteligensi,
danb motivasi belajar merupakan factor lain yang mempengaruhi gaya belajar
siswa. Dengan demikian walaupun sudah memiliki gaya belajar tetapi jika tidak
didukung dengan faktor lain dari luar diri siswa, maka gaya belajar siswa tidak
akan berkembang menjadi suatu potensi yang mempu mempengaruhi prestasi
belajar siswa.

Interaksi simultan antara eksperient learning model dan gaya belajar
terhadap prestasi belajar

Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada
SPSS ver 16 untuk uji hipotesis pertama ditemukan harga F sebesar 8,003 dan
signifikansi sebesar 0.005, maka Ha diterima, sehingga ada interaksi yang
signifikan antara eksperiential learning model dan gaya belajar terhadap prestasi
belajar fisika siswa SMPN 2 Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.

Sangatlah wajar, bila experient learning model dan gaya belajar
diperhatikan dengan seksama dan bersama-sama dalam penggunaannya dan saling
melengkapi, maka akan berpengaruh dalam proses pembelajaran, terutama dalam
peningkatan prestasi belajar siswa terdapat interaksi secara signifikan.

V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Setelah diadakan analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Ada perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang diajar menggunakan
eksperiential learning model dengan baik dan yang diajar dengan
menggunakan eksperiential learning model yang tidak baik di SMPN 2
Jarirogo dan SMPN 1 Kenduruan-Jarirogo Tuban Tahun Pelajaran
2008/2009

2. Ada perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang memiliki gaya belajar
baik dengan yang memiliki gaya belajar jelas di SMPN 2 Jarirogo dan
SMPN 1 Kenduruan-Jarirogo Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009

3. Ada interaksi yang signifikan antara eksperiential learning model dan gaya
belajar terhadap prestasi belajar fisika siswa SMPN 2 Jarirogo dan SMPN
1 Kenduruan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan penelitian

yang sekiranya dapat diangkat sebagai saran :
1. Seyogyanya dalam pembelajaran setiap guru selalu memperhatikan

kondisi siswa, sekali-kali perhatikan siswa secara individual.
2. Hendaknya dalam kegiatan pembelajaran guru juga mengarahkan pada

gaya belajar siswa sesuai yang dimiliki agar proses pembelajaran
menyenangkan.
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3. Untuk lebih dapat menguasai kelas, diharapkan guru mempunyai
ketrampilan yang handal dalam menerapkan pembelajaran.

4. Para guru hendaknya selalu meningkatkan profesionalnya, sebab dengan
peningkatan profesionalinya (terutama dalam kelas) berakibat positif pada
peningkatan prestasi belajar siswa.

5. Penelitian selanjutnya juga diharapkan melibatkan peningkatan variabel
kemampuan intelektual khusus siswa, cara belajar, pengetahuan dan
ketrampilan guru serta fasilitas belajar.

6. Dengan perluasan variabel tersebut diharapkan hasil penelitiannya lebih
akurat sehingga dapat memberikan informasi yang sangat berharga dalam
proses pembelajaran.
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PENGARUH METODE PAKEM DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP
PRESTASI BELAJAR PKn SISWA KELAS V SDN GADINGREJO 1 DAN

2 KOTA PASURUAN

Asih Setyowati
Alumnus Program Studi Teknologi Pembelajaran Program Pascasarjana

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstract.
This study was conducted to know (1) the differences of student’s Learning

Achievement On PKn in 5th Grade Of SDN Gadingrejo 1 dan SDN Gadingrejo 2
Pasuruan which receiving the pakem method and conventional method, (2) the
differences of student’s Learning Applying On PKn in 5th Grade Of SDN
Gadingrejo 1 dan SDN Gadingrejo 2 Pasuruan  who have the high and low
motivation, (3) the interaction between method and motivation which affect to
student’s Learning Achievement On PKn in 5th Grade Of SDN Gadingrejo 1 dan
SDN Gadingrejo 2 Pasuruan.

This study using experimental with 2X2 factorial design. The first factor
was study strategy, devided into pakem method strategy and conventional
instruction strategy, and the second factor was motivation, devided into high and
low motivation. The sample of this study was students in both 5th Grade Of SDN
Gadingrejo 1 dan SDN Gadingrejo 2 Pasuruan by using simple random sampling.
They were as experimental and control groups. The data has been analized using
two-way anova.

The results of these study revealed that (1) there were the differnces of
student’s Learning Achievement On PKn in 5th Grade Of SDN Gadingrejo 1 dan
SDN Gadingrejo 2 Pasuruan which receiving the Pakem Method and
conventional method, (2) there were the differnces of student’s Learning
Achievement On PKn in 5th Grade Of SDN Gadingrejo 1 dan SDN Gadingrejo 2
Pasuruan who have the high and low motivation, (3) there no interaction between
method and motivation which affect to student’s Learning Achievement On PKn in
5th Grade Of SDN Gadingrejo 1 dan SDN Gadingrejo 2 Pasuruan.

These research suggested that instruction in student’s Learning
Achievement On PKn in 5th grade should be done using pakem methode on
student’s characteristics.

Keywords: Pakem Method And Motivation.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan

perubahan tingkah laku yang diharapkan segera setelah anak dilahirkan mulai
terjadi proses belajar pada diri anak yaitu berupa kemampuan yang bersifat
akbstrak dan pada usia anak-anak mengalami masa transisi di mana mereka
membutuhkan pengalaman belajar yang bersifat kongkrit yang menyenangkan
sebagai dasar dalam memahami ide-ide abstrak yang diberikan kepadanya dan
hasil yang diperoleh adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan
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dan pemenuhan kebutuhan. Pendidikan membantu agar proses itu berlangsung
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Telah diketahui, bahwa guru sangat berperan dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, maka pengembangan sumber daya
manusia terutama sumber daya guru di Sekolah adalah merupakan hal yang
nampaknya harus segera ditangani secara serius oleh instansi yang berwenang.
Dengan meningkatnya sumber daya guru di Sekolah diharapkan dapat
meningkatkan kualitas lulusan bagi Sekolah tersebut. Sekolah Dasar (SD)
merupakan fundamental bagi sekolah di atasnya, oleh karenanya keberhasilan
siswa ketika di SD merupakan bekal keberhasilan bagi sekolah di atasnya.

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan
yang dihasilkan oleh suatu pendidikan. Ia ibarat jantung dari proses pembelajaran.
Pembelajaran yang baik cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil belajar
yang baik, demikian pula sebaliknya. Pembelajaran yang saat ini dikembangkan
dan banyak dikenalkan ke seluruh pelosok tanah air adalah PAKEM
(Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan).

Selain mendorong siswa untuk mengembangkan potensi yang
dimilikinya, pembelajaran Pakem diharapkan dapat menjadi wahana bagi
pengembanagn sikap demokratis semenjak dini. Dengan demikian para siswa
akan tumbuh menjadi warga negara yang lebih demokratis dan aktif dalam
mendukung perkembangan masyarakatnya.

Secara garis besar, Pakem dapat digambarkan bahwa siswa terlibat
dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan
mereka dalam penekanan pada belajar melalui berbuat, guru menggunakan
berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk
menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran
menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa, guru mengatur kelas dengan
memajang buku-buku dan bahan ajar yang lebih menarik dan menyediakan “pojok
baca”, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif,
termasuk cara belajar kelompok, guru mendorong siswa untuk menemukan
caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan
gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.

Di sisi lain, motivasi belajar juga dilibatkan dalam kajian ini, di mana
motivasi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam menggerakkan dan
mengarahkan perbuatan seseorang (warga belajar). Fungsi motivasi yaitu
mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan
yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang
hendak dicapai, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan
apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dan dengan
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Di samping itu, ada juga fungsi lain. Motivasi dapat juga berfungsi
sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik
dalam belajar akan mewujudkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan
adanya usaha yang tekun didasarkan oleh motivasi, maka seseorang belajar itu
akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Dengan demikian kajian ini melibatkan
motivasi sebagai salah satu variabelnya.
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KAJIAN PUSTAKA
1. Hakikat Metode PAKEM

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan
yang dihasilkan oleh suatu pendidikan. Ia ibarat jantung dari proses pembelajaran.
Pembelajaran yang baik cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil belajar
yang baik, demikian pula sebaliknya. Pembelajaran yang saat ini dikembangkan
dan banyak dikenalkan ke seluruh pelosok tanah air adalah PAKEM
(Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan).

Selain mendorong siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya,
pembelajaran PAKEM diharapkan dapat menjadi wahana bagi pengembanagn
sikap demokratis semenjak dini. Dengan demikian para siswa akan tumbuh
menjadi warga negara yang lebih demokratis dan aktif dalam mendukung
perkembangan masyarakatnya.

Secara garis besar, PAKEM dapat digambarkan sebagai berikut (1) siswa
terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan
kemampuan mereka dalam penekanan pada belajar melalui berbuat, (2) guru
menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan
semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk
menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa, (3)
guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan ajar yang lebih
menarik dan menyediakan “pojok baca”. (4) guru menerapkan cara mengajar yang
lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok, (5) guru
mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu
masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam
menciptakan lingkungan sekolahnya (Harsiati dan Hamidah, 2004:46)

Dalam tinjauan lain, secara umum metode pembelajaran dapat dibagi ke
dalam pembelajaran konvensional dan pembelajaran moderen, di mana
pembelajaran konvensional merupakan sistem pembelajaran di kelas yang
menjadikan guru sebagai sumber informasi dan ceramah sebagai strategi yang
utama (Rohmah, 2004:13). Beberapa metode pembelajaran konventional dapat
diungkapkan antara lain, metode caramah, metode tanya jawab, metode diskusi,
metode kerja kelompok, metode demonstrasi, metode tugas, metode penemuan,
dan metode simulasi

Strategi pembelajaran konvensional adalah menguasai bahan dan
menghubungkan dengan pelajaran lain (korelasi), memberikan kesempatan
berfikir kepada anak (aktivitas), dan menyediakan waktu untuk mengulang
dengan pertanyaan-pertanyaan ingatan dan pikiran (frekuensi).

Pada metode konvensional, peran guru mendominasi aktivitas belajar di
kelas (Nurhadi, 2004:9). Aktivitas-aktivitas belajar tersebut antara lain yang
berkaitan dengan inisiatif, informasi, pertanyaan, penugasan, dan penilaian.
Inisiatif kegiatan belajar biasanya ditentukan oleh guru. Siswa ditempatkan
sebagai obyek tidak diikutsertakan dalam penentuan pembelajaran yang
diterapkan oleh guru sehingga seringkali siswa mengalami kejenuhan dan
ketidaknyamanan dalam belajar di kelas. Kondisi seperti ini dapat menghambat
proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pembelajaran moderen diantaranya adalah Problem-Based
Learning adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia
nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang tata cara berfikir
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kritis dan ketrampilan pemecahan msalah, serta untuk memperoleh pengetahuan
dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Cooperative Learning adalah
pembelajaran yang sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang saling
mengasihi antar sesame siswa/mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk
menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan
permusuhan. Cara melaksanakan pembelajaran kooperatif diantaranya Metode
STAD (Student Teams Achievement Divisions), Metode Jigsaw, Metode GI
(Group Investigation), Metode Struktural.

Inquiri-Based Learning adalah pendekatan pengajaran yang bergerak dari
langkah observasi sampai langkah pemahaman. Authentik Instruction yaitu
pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks
bermakna. Project-Based Learning adalah pendekatan pengajaran komprehensif
di mana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan
penyelidikan terhadap masalah-masalah autentik termasuk pendalaman materi dari
suatu topic mata pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Work-
Based Learning adalah pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa
menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis
sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di dalam tempat
kerja.

Service Learning adalah pendekatan pengajaran yang mengkombinasikan
jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah untuk
merefleksikan jasa layanan tersebut, jadi menekankan hubungan antara
pengalaman jasa layanan dan pembelajaran akademis. Contextual Teaching and
Learning adalah konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata kedalam
kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang
dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari; sementara siswa
memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari konteks yang terbatas, sedikit-
demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk
memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat.

2. Motivasi Belajar Siswa
Sebelum berbicara tentang motivasi belajar, perlu terlebih dahulu

dimengerti arti dari motivasi. Menurut Sardiman (1990:37) “berasal dari kata
motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan
sesuatu”. (Suryabrata (1984:70) juga memberikan batasan motivasi yaitu “berasal
dari kata motif yang berarti keadaan dalam diri seseorang yang mendorong
individu untuk melakukan aktifitas tertentu guna mencapai suatu tujuan”.

Lebih lanjut Winkel (dalam M. Lutfi, 1998:43) menerangkan bahwa
“motif adalah aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu.
Motif merupakan suatu kondisi intern atau disposisi (kesiapsiagaan), sedangkan
motivasi adalah daya penggerak yang telah menjadi aktif pada saat tertentu, bila
kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau dihayati.

Peranan motivasi sangat penting di dalam menggerakkan dan
mengarahkan perbuatan seseorang (warga belajar). Seperti diungkapkan oleh
Sardiman (1990:84) bahwa ada tiga (3) fungsi motivasi yaitu:
(1) Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap

kegiatan yang akan dikerjakan.
(2) Menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
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(3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dan dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa motivasi mempunyai fungsi
untuk menggerakkan aktifitas seseorang untuk mencapai suatu tujuan, disebabkan
dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya itu tadi. Hal
ini bisa terjadi karena menurut Maslow (dalam M. Lutfi, 1998:45) disebabkan
oleh tiga (3) asumsi pokok yang mendasarinya, yaitu:
(1) People are wanting animals. Their desires are never completely satisfied.
(2) A satisfied need is not a motivator of human behavior.
(3) Human need are arranged in hierarchy of importance.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang
selalu mempunyai keinginan-keinginan yang selalu tidak pernah trpenuhi
semuanya. Kebutuhan akan keinginan yang sudah terpenuhi tidak lagi menjadi
faktor pendorong, sedangkan kebutuhan manusia tersebut tersusun menurut
hirarki tingkat penitngnya.

3. Pengertian motivasi belajar
Motivasi belajar adalah merupakan suatu dorongan yang dimiliki oleh

seseorang untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi belajarnya yang
diwujudkan dalam aktifitas bersekolah, kemauan belajar, dan efektifitas belajar
dalam rangka memperoleh hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan potensi dan
kemampuan yang dimiliki. Hal ini senada dengan pendapat Winkel (dalam
Alfiyah, 1998:19) tentang batasan motivasi belajar yaitu: Motivasi belajar adalah
salah satu motivasi intrinsik yaitu penggerak dalam diri seseorang untuk mencapai
prestasi belajar setinggi mungkin demi penghargaan kepada dirinya sendiri.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar akan menjadi
optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan akan makin
berharga pula pelajaran itu. Jadi motivasi yang diberikan akan senantiasa
menentukan intensitas usaha bagi siswa.

Di samping itu, ada juga fungsi lain. Motivasi dapat juga berfungsi sebagai
pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam
belajar akan mewujudkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya
usaha yang tekun didasarkan oleh motivasi, maka seseorang belajar itu akan dapat
melahirkan prestasi yang baik.

4. Cara membangkitkan motivasi belajar
Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik

maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Motivasi bagi pelajar dapat
mengembangkan aktifitas dan inisiatif, sehingga dapat mengarahkan dan
memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar dalam diri siswa. Ada
beberapa cara dan bentuk untuk menambahkan motivasi dalam kegaitan eblajar
mengajar di sekolah:
a) Memberi angka dan nilai

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari kegiatan belajarnya. Banyak siswa
belajar justru mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga siswa biasanya
yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport yang angkanya
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baik-baik. Dengan kecenderungan ini guru mengambil langkah-langkah yang
harus ditempuh bagaimana cara memberi angka yang tepat.

b) Hadiah
Pemberian hadiah merupakan upaya membangkitkan motivasi belajar. Dengan
adanya hadiah yang diterima, siswa termotivasi untuk mencapai serta
mempertahankan aktifitas belajarnya.

c) Mengetahui hasil
Dengan mengetahui hasil pekerjaan apalagi kalau terjadi kemajauan akan
cenderung siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik
hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar
dengan harapan hasilnya terus meningkat.

d) Pujian
Pujian ini merupakan bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus
merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu dalam memberikan pujian
harus epat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang
menyenangkan da mempertinggi gairah belajar serta sekaligus
membangkitkan harga diri.

e) Hasrat untuk belajar
Hasrat untuk belajar ada unsur kesengajaan untuk belajar. Hal ini kan lebih
baik bila dibandingkan dengan segala sesuatu kegiatan yang tanpa dimaksud.
Hasrat belajar pada diri anak atau siswa memang ada motivasi belajar. Dengan
adanya motivasi dari dalam diri siswa diharapkan hasil yang dicapai juga akan
lebih baik.

f) Minat
Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, sehingga sangat tepat bila minat
merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar akan berjalan lancar kalau
disertai minat.

Oleh karena yang akan diteliti dalam kajian ini adalah siswa, maka perlu
sekali mengetahui bagaimana motivasi belajar yang perlu diteliti bagi siswa
perguruan tinggi. Dengan demikian motivasi belajar diperguruan tinggi dalam
kajian ini mengacu pada kegiatan belajar diperguruan tinggi. Menurut Arifin,
Imron, Syaifullah dan Sultoni (1992:13) belajar dipilah sebagai berikut: belajar
dalam mengikuti perkuliahan tatap muka, belajar dalam menyelesaikan tugas-
tugas terstruktur, dan belajar dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas mandiri.
Dengan demikian motivasi belajar siswa di perguruan tinggi juga akan mengacu
pada tiga (3) jenis kegiatan belajar tersebut, yaitu motivasi belajar dalam
perkuliahan tatap muka, motivasi dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, dan
motivasi belajar dalam menyelesaikan tugas-tugas mandiri.

Motivasi belajar dalam mengikuti perkuliahan tatap muka meliputi:
persiapan alat dan bahan kuliah, konsentrasi dalam kuliah, keaktifan mengajukan
pertanyaan, keaktifan megerjakan soal-soal, keaktifan mengikuti diskusi dan
keaktifan menampilkan hasil diskusi.

Motivasi belajar dalam menyelsaikan tugas terstruktur meliputi: ketekunan
merekam tugas-tugas terstruktur, ketekunan mengerjakan tugas-tugas terstruktur
bersama kelompok, keaktifan berkonsultasi dengan guru untuk menyelesaikan
tugas-tugas terstruktur, keuletan memecahkan masalah yang berkaitan dengan
tugas-tugas terstruktur, kerajinan mencari literatur dan ketepatan dalam
menyelsaikan tugas terstruktur
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5. Prestasi Belajar PKn
Dalam belajar, prestasi menunjuk pada derajat keberhasilan yang dicapai

seseorang sebagai konsekuensi usaha dan kegiatan belajar yang telah dilakukan.
Bahan belajar yang diajarkan selama satu satuan waktu tertentu dievaluasi dengan
seperangkat tes. Dalam arti sempit, hasil yang diperoleh melalui tes disebut
sebagai prestasi belajar.

Secara harfiah prestasi belajar diartikan sebagai penguasaan pengetahuan
atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, yang lazimnya
ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar
menurut Robert Gagne yang dikutip oleh Hasibuan dan Mujiono (1986:5) adalah:
(a) ketrampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting dari sistem
lingkungan skolastik), (b) strategi kognitif yang mengatur “cara belajar” dan
berpikir seseorang dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan
masalah, (c) informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta, (d)
ketrampilan motorik yang diperoleh di sekolah, (e) sikap dan nilai yang
berhubungan denga arah dan intensitas emosional yang dimiliki seseorang,
sebagaimana dapat disimpulkan dari kecenderungannya bertingkah laku terhadap
orang, barang atau kejadian.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar tampak
dalam bentuk akhir dari berbagai pengalaman interaksi edukatif, sehingga hasil
belajar dapat berbentuk ketrampilan, pemahaman konsep, dan sikap.

Prestasi belajar yang tinggi dapat dipertahankan dan mungkin juga
ditingkatkan. Sebaliknya, prestasi yang rendah dapat diperbaiki melalui perubahan
dan penyembuhan pada kondisi awal yang merupakan tahap-tahap proses belajar
mengajar yaitu perubahan pada proses perencanaan pengajaran, pelaksanaan, dan
evaluasi. Evaluasi belajar inilah yang menentukan prestasi siswa. Perubahan pada
salah satu atau ketiganya akan berpengaruh pada prestasi yang akan dicapai siswa.

Menurut Zainul Arifin (1988:36-39), fungsi prestasi belajar adalah sebagai
berikut:
a. Indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai oleh anak

didik.
b. Lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa

para ahli psikologi biasanya menyebut sebagai tendensi keingintahuan dan
merupakan kebutuhan umum pada manusia termasuk kebutuhan anak didik
dalam program pendidikan.

c. Bahwa informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar
yang dapat dijadikan pendorong bagi anak didik dalam meningkatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik dalam
meningkatkan mutu pendidikan.

d. Indikator intern dan ekstern dari interaksi pendidikan. Asumsinya adalah
bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan
anak didik.

e. Indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik. Dalam proses belajar
pembelajaran anak didik merupakan masalah yang utama dan pertama karena
anak didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran yang
telah diprogramkan dalam kurikulum.
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Banyak faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Purwanto
(1987:83-86) mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
sebagai berikut:
a. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor

individual. Yang termasuk faktor individual antara lain: faktor pematangan
atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi.

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. Yang termasuk
faktor sosial antara lain: faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan
cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar,
lingkungan, dan kesempatan yang tersedia serta motivasi sosial.

Sedangkan menurut Suryabrata (1980:76) senada dengan yang disebutkan
di atas, yaitu: Faktor-faktor yang bersal dari dalam diri pebelajar dibedakan
menjadi dua golongan yaitu apek fisik dan aspek psikis. Faktor-faktor yang
mempengaruhi belajar siswa, antara lain: 1) kelainan tubuh, siswa yang
mengalami kelainan pada tubuhnya sering membawa gangguan emosional pada
diri siswa dan mengganggu belajarnya serta berpengaruh terhadap prestasinya, 2)
kesehatan indera, terutama pendengaran dan penglihatan merupakan alat
komunikasi yang sangat penting bagi siswa dalam mentransfer pelajaran yang
diberikan oleh guru.

Faktor-faktor psikis yang mempengaruhi prestasi belajar siswa secara
umum meliputi: 1) potensi kognitif, menurut Bloom “Ranah kognitif (cognitive
domain) yakni pengetahuan, ketrampilan, aplikasi, analisis, sintesa, dan evaluasi”,
2) potensi afektif, menurut Bloom “Daerah afektif (affective domain) meliputi
penerimaan, respon, kajian, organisasi, dan karakterisasi”, 3) potensi
psikomotorik, menurut Bloom kemampuan psikomotor yang dimiliki siswa
mencakup persepsi, kesiapan, respon, terpimpin, dan mekanisme.

Kemampuan siswa dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotor tersebut
dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: 1) intelegensi. Stern mengatakan
bahwa “Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan situasi
yang baru”. Intelegensi dapat diukur dengan cara mengukur prestasi seseorang
individu dengan prestasi rata-rata dari sejumlah besar individu-individu pada
umur yang sama. 2) kematangan. Siswa akan berprestasi lebih baik bila bahan
pelajaran sesuai dengan perkembangan fisik dan psikisnya (kematangannya). 3)
bakat.

Menurut Crow dalam Nurkancana, bakat merupakan kualitas yang nampak
pada tingkah laku manusia pada lapangan keahlian tertentu seperti musik, seni,
mengarang, kecakapan dalam matematika, keahlian dalam bidang mesin, atau
keahlian-keahlian lainnya. 4) minat adalah gejala psikis yang berkaitan dengan
obyek atau aktivitas yang menstimulir perasaan senang pada individu. Minat
sangat diperlukan siswa dalam belajar, sebab minat merupakan pendorong dalam
diri siswa yang sangat kuat untuk mengerjakan tugas-tugas dalam belajar. 5)
motivasi adalah daya pendorong atau penggerak yang berasal dari dalam diri
seseorang maupun rangsangan dari luar individu untuk bertingkah laku dalam
mencapai tujuan. 6) kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang efisien dan efektif
akan mempengaruhi hasil belajar siswa, baik dalam bidang kognitif, afektif,
maupun psikomotor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar diri pebelajar dapat
digolongkan menjadi dua bagian yaitu faktor sosial dan faktor non sosial. Faktor
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sosial merupakan orang yang berada disekitar siswa, baik yang langsung hadir
maupun tidak langsung akan mempengaruhi prestasi siswa. Contohnya orang-
orang secara langsung mempengaruhi adalah interaksi antara orang tua dengan
siswa, siswa dengan teman-temannya. Jika interaksi ini kurang baik dalam
interaksi tersebut, maka akan mengganggu hasil belajar siswa.

Sedangkan faktor non sosial meliputi: 1) faktor demografi. Banyak
sedikitnya anggota keluarga akan mempengaruhi belajar siswa karena siswa hidup
dalam lingkungan keluarga, tempat dia belajar di rumah dengan tenang tanpa
terganggu oleh suasana atau banyaknya anggota keluarga di rumah. 2) faktor
geografi. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi belajar siswa, seperti letak
rumah, jarak rumah dengan sekolah akan mempengaruhi jadwal kegiatan siswa
dalam belajar. 3) faktor klimatologi. Iklim yang tidak menunjang akan
menggangu belajar siswa, seperti suasana di siang hari yang sangat panas
membuat siswa tidak dapat belajar dengan baik.

METODE
Makalah ini merupakan kajian dengan dua faktor. Faktor pertama adalah

strategi pembelajaran yang dipilah menjadi strategi pembelajaran PAKEM dan
strategi pengajaran konvensional. Faktor kedua adalah motivasi belajar siswa
yang dipilah menjadi motivasi tinggi, sedang dan rendah. Variabel dalam kajian
ini terdiri dari dua variabel sebab dan satu akibat, yang secara keseluruhan
terdapat tiga variabel kajian. Variabel sebab terdiri dari dua variabel. Variabel
sebab pertama yakni metode pembelajaran yang dipilah menjadi metode
pembelajaran pakem dan metode konvensional, dan variabel moderator adalah
motivasi belajar yang dipilah menjadi motivasi belajar tinggi dan rendah. Di
samping itu, terdapat satu variabel akibat yakni berupa prestasi belajar PKn siswa
kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan. Dengan demikian secara
keseluruhan terdapat tiga variabel kajian. Dan untuk keperluan pengambilan data
dalam kajian ini dilakukan beberapa teknik disesuaikan dengan variabel kajian
yang ada. Data untuk variabel motivasi belajar diambil dengan menggunakan
teknik dokumentasi, sedangkan data variabel hasil belajar PKn diambil dengan
menggunakan teknik tes.

Adapun dalam kajian ini dikembangkan satu buah instrumen, sesuai
dengan teknik pengambilan data sebagaimana disebutkan di atas, yaitu instrumen
berupa tes penguasaan PKn. Instrumen pengukuran penguasaan PKn disusun
berdasarkan pokok-pokok bahasan dalam pelajaran PKn kelas V sekolah dasar
sebagaimana tercantum dalam silabus/kurikulum. Oleh karena itu, sebelumnya
dilakukan validasi dengan menggunakan validitas konstruk atau isi dan rumus
reliabilitas Koefisien Alpha.

Dari hasil analisis terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan dari
hasil perhitungan adalah sebesar 0,942. Dengan demikian dapat diungkapkan
bahwa instrumen motivasi dinyatakan reliabel. Demikian pula pada instrumen
penguasaan IPA, terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan dari hasil
perhitungan adalah sebesar 0,940. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa
instrumen Penguasaan PKn dinyatakan reliabel.

Untuk melakukan analisis data dipergunakan Analisis Varians 2 jalur,
yang sebelumnya dilakukan pengujian persyaratan analisis, yaitu uji normalitas
dan uji homogenitas varians populasi.
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Pengujian dengan analisis varians 2 jalur dilakukan dengan rumus uji F
melalui perhitungan SPSS. Setelah harga F ditemukan maka pengujian
signifikansi harga F tersebut dilakukan dengan melihat harga signifikansi (p), di
mana jika harga p lebih kecil dari 0,05 maka harga F tersebut signifikan.
Sebaliknya, jika harga p lebih besar dari 0,05 maka harga F tersebut tidak
signifikan. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov, sedangkan pengujian homogenitas varians populasi
dilakukan dengan menggunakan uji Levene.
HASIL PENELITIAN
1. Perbedaan Prestasi Belajar PKn Siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2

Kota Pasuruan antara yang diajar dengan menggunakan metode
PAKEM dan metode konvensional.

Temuan kajian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar
PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang diajar
dengan menggunakan metode PAKEM dan metode konvensional. Hal itu dapat
dijelaskan bahwa siswa yang menerima metode pakem sesuai dengan nama
metode itu menjadi lebih aktif, kreatif, efektif dan merasa senang mengikuti
pembelajaran, sehingga prestasi belajar mereka tinggi. Tetapi, siswa yang tidak
menerima metode pakem tidak menunjukkan keaktifan, kreativitas, efektivitas
dalam belajar dan merasa bahwa belajar penuh dengan keterpaksaan, akibatnya
hasil belajar mereka menjadi rendah.

PAKEM dapat digambarkan sebagai berikut (1) siswa terlibat dalam
berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka
dalam penekanan pada belajar melalui berbuat, (2) guru menggunakan berbagai
alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk
menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran
menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa, (3) guru mengatur kelas dengan
memajang buku-buku dan bahan ajar yang lebih menarik dan menyediakan “pojok
baca”. (4) guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif,
termasuk cara belajar kelompok, (5) guru mendorong siswa untuk menemukan
caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan
gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.

Oleh karena itu, ada perbedaan prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN
Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang diajar dengan menggunakan
metode PAKEM dan metode konvensional.

2. Perbedaan prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2
Kota Pasuruan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi dan
rendah.

Kajian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan prestasi belajar PKn
siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang mempunyai
motivasi belajar tinggi dan rendah. Hal itu juga dapat dijelaskan bahwa bahwa
siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung tekun, bersemangat dan tanpa
lelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Tetapi, siswa yang memiliki
motivasi rendah tidak bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Hal itulah
yang menyebabkan hasil belajar mereka berbeda.
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Hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Makin tepat
motivasi yang diberikan akan makin berharga pula pelajaran itu. Jadi motivasi
yang diberikan akan senantiasa menentukan intensitas usaha bagi siswa. Di
samping itu, ada juga fungsi lain. Motivasi dapat juga berfungsi sebagai
pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam
belajar akan mewujudkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya
usaha yang tekun didasarkan oleh motivasi, maka seseorang belajar itu akan dapat
melahirkan prestasi yang baik.

Dengan demikian ada perbedaan prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN
Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi
dan rendah.
3. Interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar yang

berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN
Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan.

Temuan lain dalam kajian ini adalah bahwa tidak ada interaksi antara
metode pembelajaran dan motivasi belajar yang berpengaruh terhadap prestasi
belajar PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan. Artinya,
penggunaan metode pembelajaran Pakem dapat diterapkan kepada semua siswa,
tidak tergantung pada motivasi yang mereka miliki.

Uraian di atas menjelaskan bahwa perbedaan prestasi belajar PKn siswa
kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang diajar dengan
menggunakan metode PAKEM dan metode konvensional dapat diungkapkan
bahwa siswa yang menerima metode pakem sesuai dengan nama metode itu
menjadi lebih aktif, kreatif, efektif dan merasa senang mengikuti pembelajaran,
sehingga prestasi belajar mereka tinggi. Tetapi, siswa yang tidak menerima
metode pakem tidak menunjukkan keaktifan, kreativitas, efektivitas dalam belajar
dan merasa bahwa belajar penuh dengan keterpaksaan, akibatnya hasil belajar
mereka menjadi rendah. Oleh karena itu, ada perbedaan prestasi belajar PKn siswa
kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang diajar dengan
menggunakan metode PAKEM dan metode konvensional.

Di sisi lain, perbedaan prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo
1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi dan rendah
dapat diungkapkan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung tekun,
bersemangat dan tanpa lelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Tetapi,
siswa yang memiliki motivasi rendah tidak bersemangat mengikuti pembelajaran
di kelas. Hal itulah yang menyebabkan hasil belajar mereka berbeda. Dengan
demikian ada perbedaan prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo 1
dan 2 Kota Pasuruan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi dan rendah.

Dengan demikian ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi
belajar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN
Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan sebagaimana diungkapkan di

muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan prestasi
belajar PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota Pasuruan antara yang
diajar dengan menggunakan metode PAKEM dan metode konvensional. Kedua,
ada perbedaan prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2 Kota
Pasuruan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi dan rendah. Ketiga,
tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar yang
berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN Gadingrejo 1 dan 2
Kota Pasuruan.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan serta simpulan kajian
sebagaimana diungkapkan di muka, maka dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut.

Bagi UNIPA, disarankan agar hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai
masukan dalam menentukan kebijakan penyusunan tesis bagi mahasiswa Program
Pasca Sarjana sehingga meningkatkan kualitas lulusannya. Bagi sekolah,
disarankan agar hasil kajian ini dapat dijadikan pijakan dalam pengajaran PKn
dengan penerapan strategi pengajaran yang menggunakan metode Pakem. Bagi
guru, disarankan agar temuan kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan PKn siswa selama
mengikuti pengajaran di kelas dengan menerapkan metode Pakem.

Bagi siswa, kajian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan
proses belajar di kelas. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kajian ini dapat
dijadikan sebagai penopang dalam pengembangannya. Bagi peneliti yang
berikutnya, hasil empirik mengenai kajian ini dapat dijadikan sebagai landasan
empirik atau kerangka acuannya. Dengan demikian akan diperoleh temuan-
temuan yang lebih mendalam dan bermakna lagi.
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PENGARUH PEMBERIAN BALIKAN ATRIBUSI USAHA DAN
TINGKAT BERFIKIR KREATIF TERHADAP PENGUASAAN

BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V SDN GENTONG  DAN SDN
SEBANI KOTA PASURUAN

Asiyah

Abstract
This study was conducted to know (1) ability of Indonesian language of

student’s learning in 5th Grade Of SDN Gentong and SDN Sebani Pasuruan City,
(2) sorey think creatively of student’s learning Indonesian language in 5th Grade
Of SDN Gentong and SDN Sebani Pasuruan City, (3) the differences of student’s
Learning On Indonesian language in 5th Grade Of SDN Gentong dan SDN Sebani
Pasuruan City which receiving the inversion of effort attribute and convensional
instruction strategy, (4) the differences of student’s Learning On Indonesian
language in 5th Grade Of SDN Gentong and SDN Sebani Pasuruan City  who
have the high and low storey think creatively, (3) the interaction between strategy
and storey think creatively which affect to student’s Learning On Indonesian
language in 5th Grade Of SDN Gentong and SDN Sebani Pasuruan City.

This study using experimental with 2X2 factorial design. The first factor
was instructional strategy, devided into the gift inversion of effort attribute and
conventional instruction strategy, and the second factor was storey think
creatively, devided into the high and low storey think creatively. The sample of
this study was students in both 5th Grade Of SDN Gentong and SDN Sebani
Pasuruan City by using simple random sampling. They were as experimental and
control groups. The data has been analized using two-way anova.

The results of these study revealed that (1) average of student’s ability on
Indonesian language which receiving the effort attribute inversion dan other
instruction strategy in 5th Grade Of SDN Gentong and SDN Sebani Pasuruan City
are 69,80, (2) average of the storey think creatively by student’s in 5th Grade Of
SDN Gentong dan SDN Sebani Pasuruan City wich receiving the effort attribute
inversion dan other instruction strategy are 69,63, (3) there were the differnces of
student’s Learning On Indonesian language  in 5th Grade Of SDN Gentong and
SDN Sebani Pasuruan City which receiving the inversion of effort attribute and
conventional strategy, (4) there were the differnces of student’s Learning On
Indonesian language in 5th Grade Of SDN Gentong and SDN Sebani Pasuruan
City who have the high and low storey think creatively, (5) there no interaction
between instructional strategy and storey think creatively which affect to student’s
Learning On Indonesian language in 5th Grade Of SDN Gentong and SDN Sebani
Pasuruan City.

Keywords: Applying Inckuiry Methode And Cognate Style.

PENDAHULUAN
Sampai saat ini proses belajar mengajar menjadi topik utama dalam

perbincangan di kalangan praktisi pendidikan. Khususnya di lembaga Sekolah
Dasar, para guru tidak henti-hentinya untuk mengupayakan serta mendapatkan
pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapinya baik itu melalui KKG atau
diskusi lainnya, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditinjau dari
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Akhir Ujian Nasional, nilai Bahasa Indonesia kurang memuaskan, artinya masih
ada di bawah rata-rata (6,0).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan Bahasa
Indonesia siswa SD di SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan masih
rendah. Hal itu disebabkan oleh metode mengajar yang dilakukan oleh guru
kurang tepat atau tidak dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses
pembelajarannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan
pembelajaran dengan menerapkan balikan atribusi usaha, sebagai salah satu cara
untuk meningkatkan kemampuan siswa. Berbeda dengan balikan pada umumnya
yang diberikan pada produk pembelajaran, balikan atribusi ini terarah kepada
proses pembelajaran, sehingga kemampuan siswa meningkat.

Balikan atribusi dalam konteks teori atribusi sebagai cara untuk
memanipulasi salah satu komponen dimensi penyebab yang berupa usaha (effort)
pada diri siswa, sehingga dimensi penyebab pada diri siswa tersebut dapat
dikendalikan sesuai dengan kehendak perlakuan. Teori atribusi mempunyai
kerangka kerja model S-C-R, dimana C merupakan kognisi penyebab (causal
cognition) dan S-R merupakan stimulus-respon atau hubungan anteseden-
konsekuen (antecedent-consequent).  Anteseden utama yang digunakan untuk
memunculkan keputusan penyebab (causal Judgement) dapat berupa informasi
spesifik, seperti pengalaman masa lalu, norma sosial, pola performansi dan waktu
untuk menyelesaikan tugas.  Disamping itu sruktur kognitif seperti skemata
penyebab (causal schemata) juga mempengaruhi proses keputusan tersebut.

Istilah skemata penyebab mengacu kepada hubungan permanen yang
relatif di mana seseorang merasakan kejadian yang diobservasi (efek) dan
penyebabnya.  Sebagai contoh, siswa meyakini bahwa kemampuan yang tinggi
atau bekerja keras akan memperoleh keberhasilan dimasa mendatang. Contoh
yang lain adalah, siswa meyakini bahwa kegagalan yang dialaminya adalah karena
kurang kerasnya usaha yang mereka lakukan. Sehubungan dengan hal tersebut,
sebagaimana telah disampaikan di muka, yaitu pemikiran tentang empat elemen
penyebab kegagalan (causal ascription), yang dalam konteks penelitian ini adalah
kegagalan siswa SD, maka keempat elemen penyebab tersebut dimuka dapat
didudukkan pada konteks dimensi penyebab (causal dimension ),  yaitu kestabilan
(stability) dan locus of control.

Uraian tentang dimensi penyebab (causal dimension) dan konsekuensi
dimensi (dimensional consequence) di muka menempatkan faktor usaha sebagai
askripsi penyebab yang sangat menentukan kerja keras/ketekunan siswa.  Atribusi
penyebab (causal attribution) berhubungan dengan tindakan berikutnya
(subsequent action). Dalam tinjauan dimensi penyebab, faktor usaha merupakan
faktor internal dan not- stable, di mana akan mempengaruhi harapan dan sikap
siswa. Siswa yang mengalami kegagalan akan mempunyai harapan sukses di masa
mendatang dan mereka merasa malu. Kondisi psikologi seperti itu akan
membawa konsekuensi-konsekuensi perilaku, yaitu berupa ketekunan, kerja keras
dan lain sebagainya.

Disamping itu, tingkat berfikir kreatif siswa juga merupakan faktor lain
yang menyertai balikan atribusi juga diterapkan dalam penelitian ini. Kemampuan
berfikir kreatif merupakan salah satu jenis kemampuan yang dimiliki oleh siswa
yang sangat dibutuhkan dalam belajar. Keberadaan siswa sebagai makhluk
individual didalamnya terjadi perbedaan antara siswa yang satu dengan lainnya
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termasuk kemampuan berfikir kreatifnya. Kemampuan berfikir kreatif adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memikirkan dan menemukan cara
pemecahan masalah yang paling tepat.

Kemampuan berfikir kreatif sebagi respon dari stimulus terhadap suatu
objek yang merupakan wawasan pola pikir seorang siswa yang dinyatakan  dalam
bentuk variasi dari respon tentang hal-hal yang terkait dengan pokok pembicaraan.
Pola pikir tersebut tidak dapat terlepas dari pengalaman, latihan serta pengaruh
lingkungannya. Kreativitas merupakan bakat yang secara potensial dimiliki oleh
setiap orang, yang dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat.
Jadi kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif adalah hasil dari interaksi antara
individu dan lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan seperti penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong
dan SDN Sebani Kota Pasuruan; kemampuan berfikir kreatif dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan;
dan perbedaan penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan
SDN Sebani Kota Pasuruan antara yang menerima balikan atribusi usaha dan
strategi pembelajaran lain.

KAJIAN KEPUSTAKAAN
1. Balikan Atribusi Usaha dalam Pembelajaran

Istilah balikan atribusi dapat dijumpai pada beberapa tulisan, seperti : Bar-
Tal (2004:73), Forsterling  (2005:82), dan Schunk (2002:107).  Bar-Tal (2004:76)
dalam sebuah review-nya menuturkan penelitian Andrews, G.R. dan Debus, R.L.
(2006:61) tentang bagaimana memaksimalkan prestasi siswa dengan jalan
memberikan pengajaran (instruction) dan balikan (feedback) agar mempunyai
atribusi internal (kemampuan dan usaha) jika sukses, dan atribusi  kekurangan
usaha jika gagal.  Istilah balikan dalam konteks penelitian Andrews, G.R. dan
Debus, R.L. (2006:62) tersebut mengarah pada konsep yang jelas tentang balikan
atribusi.

Didalam konsep balikan terdapat beberapa komponen dasar.  Menurut
Hill, Ilgen, dkk. (dalam Purnomodjati, 2005:61), komponen itu adalah sumber
balikan, pesan, dan penerima balikan.  Komponen pertama  yang berupa sumber
balikan dapat berasal dari orang lain diluar lingkungannya sendiri, anggota dalam
linggkungan, atau dirinya sendiri dengan melihat atau mendengarkan penampilan
sendiri melalui VTR atau ATR (Azwar, 2000:78).

Komponen kedua yang berupa pesan, yaitu berupa ucapan oleh guru
kepada siswa, mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya sebagai perbaikan,
penguatan, perubah persepsi seseorang terhadap kegagalannya dan lain-lain.
Balikan sebagai perbaikan jika ia memberi informasi tentang bagaimana perilaku
penerima balikan, sedangkan berfungsi sebagai penguatan apabila pesan tersebut
berisi tentang penilaian terhadap suatu penampilan tingkah laku dalam kaitannya
dengan imbalan atau tanggapan.  Kemudian  balikan sebagai perubah persepsi
seorang terhadap kegagalannya jika pesan tersebut mengandung penjelasan yang
rasional tentang sebab-sebab kegagalan dan keberhasilannya. Akhirnya,
komponen ketiga yang berupa penerima balikan, yaitu seseorang yang mengolah
informasi tentang tingkah laku yang ditampilkan atau tentang dirinya.
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Kemudian tentang konsep atribusi, Bar-Tal (2004:69) dan Ardhana
(2006:105) mendefinisikannya sebagai inferensi yang dibuat oleh
pengamat/seseorang tentang sebab-sebab perilakunya.  Ia mempunyai beberapa
asumsi dasar, diantaranya :  (1)  konsep atribusi berdasarkan pada premis bahwa
stimulus tidak secara langsung berhubungan dengan respon, melainkan diantarai
oleh kognisi,  (2)  seseorang pada umumnya dimotivasi oleh pemahaman yang
realistik tentang sebab-sebab perilakunya (Forsterling 2005:69).

Seseorang mempunyai pilihan yang bermacam-macam terhadap keempat
elemen penyebab kegagalan. Pilihan seperti itu akan mengakibatkan pada
dimensi psikologis orang bersangkutan, seperti motivasi, prestasi, dan lain-lain.
Oleh karenanya, dalam praktek pendidikan sebagaimana dalam penelitian ini,
siswa yang salah dalam menjelaskan sebab-sebab kegagalannya dibetulkan
dengan memberikan imformasi/pesan yang rasional dan betul.  Pemberian pesan
ini dilakukan pada langkah-langkah tertentu dalam proses pengajaran.

2. Balikan Atribusi dalam Konteks Teori Atribusi
Untuk menjelaskan kedudukan balikan atribut dalam konteks teori

atribusi, pertama kali akan diuraikan tentang teori atribusi itu sendiri, kemudian
dilanjutkan dengan mengkaitkan balikan atribusi, dalam kedudukannya sebagai
cara untuk memanipulasi salah satu komponen dimensi penyebab yang berupa
usaha (effort) pada diri siswa, sehingga dimensi penyebab pada diri siswa tersebut
dapat dikendalikan sesuai dengan kehendak perlakuan.

Teori atribusi mempunyai kerangka kerja model S-C-R (Weiner, 2003:61),
dimana C merupakan kognisi penyebab (causal cognition) dan S-R merupakan
stimulus-respon atau hubungan anteseden-konsekuen (antecedent-consequent).
Menurut Weiner (2003:73), anteseden utama yang digunakan untuk memunculkan
keputusan penyebab (causal Judgement) dapat berupa informasi spesifik, seperti
pengalaman masa lalu, norma sosial, pola performansi dan waktu untuk
menyelesaikan tugas. Disamping itu sruktur kognitif seperti skemata penyebab
(causal schemata) juga mempengaruhi proses keputusan tersebut. Istilah skemata
penyebab mengacu kepada hubungan permanen yang relatif di mana seseorang
merasakan kejadian yang diobservasi (efek) dan penyebabnya (Kelley, dalam
Weiner, 2003:78).  Sebagai contoh, siswa meyakini bahwa kemampuan yang
tinggi atau bekerja keras akan memperoleh keberhasilan dimasa mendatang.
Contoh yang lain adalah, siswa meyakini bahwa kegagalan yang dialaminya
adalah karena kurang kerasnya usaha yang mereka lakukan.

Dimensi penyebab yang berupa kestabilan (stability)  berhubungan dengan
harapan (Weiner, 2003:119). Dalam penelitian ini, siswa yang mengatribusikan
kegagalannya kepada faktor tidak stabil (unstable), yaitu usaha (effort) dan
keberuntungan (luck), mempunyai keyakinan bahwa dengan meningkatkan usaha
mereka akan memperoleh keberhasilan dikemudian hari.  Dalam hal ini, usaha
siswa merupakan suatu yang bisa berubah/dirubah.  Dengan demikian, siswa
yang  mengatribusi  kegagalannya  kepada  faktor  usaha  akan   berubah
usahanya, yaitu mereka akan berusaha lebih keras lagi dalam menyelesaikan
tugas-tugas berikutnya.

Mengingat pentingnya faktor usaha sebagai askripsi penyebab yang harus
dimiliki oleh siswa apabila mereka mengalami kegagalan, maka perlu ditempuh
suatu cara agar siswa mempunyai atribusi usaha. Sebagaimana disampaikan oleh
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Brewin (dalam Watts, 2001:72), dengan mengarahkan/ mendorong agar siswa
mempunyai atribusi terhadap kegagalannya ke faktor usaha, maka usaha siswa
akan meningkat. Dalam penelitian ini, cara yang ditempuh untuk menumbuhkan
atribusi usaha pada diri siswa adalah dengan memberikan balikan atribusi usaha
masa lampau kepada siswa yang mengalami kegagalan. Bentuknya adalah dengan
pemberian ucapan oleh guru kepada siswa sebagai berikut: “anda telah melakukan
usaha dengan baik”. Ucapan itu akan menimbulkan persepsi siswa, bahwa faktor
usaha adalah penting. Hal ini telah diuji oleh penelitian Harari & Covington; Kun;
dan Nicholls (dalam Schunk, 2002:127), yaitu jika siswa diberikan balikan
atribusi usaha, maka mereka berpersepsi bahwa hasil belajarnya ditentukan oleh
faktor usaha.

Beberapa peneliti telah mengkaji peran atribusi usaha tersebut. Weiner,
dkk (2003:152) menyebutkan bahwa siswa yang mengatribusi kegagalannya ke
faktor usaha bekerja lebih keras dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya.
Begitu juga, Andrew dan Debus (2006:89) telah membuktikan bahwa siswa yang
mengatribusi kegagalannya ke faktor usaha meningkat ketekunannya. Hasil yang
sama juga diperoleh Weiner (2003:119), yaitu bahwa siswa yang mengatribusi
kegagalannya ke faktor usaha lebih tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas yang
berikutnya.

Disisi lain, apabila siswa diberikan balikan atribusi usaha masa mendatang
(future effort attributional feedback) oleh guru, yaitu dengan ucapan: “anda harus
bekerja dan berusaha lebih keras lagi”. Maka siswa akan berpersepsi bahwa usaha
yang telah dilakukannya tidak membawa hasil. Akibatnya, siswa menganggap
bahwa faktor usaha tidak penting. Keadaan ini menyebabkan siswa tidak
melakukan usaha dengan keras, yang pada gilirannya prestasi siswa rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa balikan atribusi usaha masa
lampau yang diberikan kepada siswa yang mengalami kegagalan akan membentuk
persepsi siswa, yaitu bahwa kegagalannya adalah karena faktor usaha. Keadaan
tersebut memunculkan  harapan  sukses  di masa  mendatang  dan  perasaan  malu,
yang pada gilirannya menyebakan siswa berusaha lebih keras lagi dalam
menyelesiakan tugas-tugas berikutnya dan berakhir pada tingginya prestasi siswa.

3. Model Balikan Atribusi Dalam Penelitian Ini
Studi yang dilakukan oleh Zoeller dkk. (dalam Forsterling, 2005:189)

mengungkapkan, bahwa perubahan atribusi menujuatribusi kefaktor usaha dan
kemampuan dalam aktivitas psikomotor ditempu melalui “pemodelan” dan
“persuasi”. Khusus pada persuasi, subyek yang sedang mejalani teori diberikan
balikan atribusi sebanyak tiga kali setiap lima belas menit. Dalam penelitian
tersebut disebutkan, ternyata performansi siswa meningkat. Balikan atribusi dalam
penelitian Zoeller dkk. Ini ditujukan ke prosedur akademik, yaitu balikan yang
ditujukan ke tiap-tiap langkah dalam pengajaran teori sebagaimana penelitan ini.
Dalam penelitian ini, pemberian balikan atribusi oleh guru dilakukan setiap kali
tahap/ langkah dalam teori selama proses pengajaran di kelas.

Balikan atribusi yang mengarah ke prosedur akademik (academic
procedure) dilakukan oleh pendidik di Jepang melalui berbagai cara (Hamilton
dkk. Dalam Holloway, 2007:92). Yaitu diantaranya dengan: (1) memberikan
komentar kepada siswa agar melakukan pekerjaannya secara rutin, (2)
memberikan komentar kepada siswa agar melengkapi tugas-tugas, (3)
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memberikan bantuan kepada siswa secara baik, dan (4) mempersiapkan
pengajaran secara maksimal. Jadi, orientasi pengajar tertuju kepada usaha siswa
berarti menitikberatkan pada bagaimana prosedur/langkah yang dilalui oleh siswa.
Karenanya, balikan atribusi seperti ini dapat disebut sebagai balikan atribusi yang
bersifat prosedural.

Balikan atribusi ke faktor usaha disebut bersifat prosedural karena balikan
tersebut tertuju ke proses pengajaran yang dilalui oleh siswa. Didalam proses
pengajaran teori Matematika terdapat beberapa langkah dan tahapan yang
berorientasi ke pencapaian tujuan pengajaran. Dalam hal ini, langkah dan tahapan
itulah sebagai prosedur akademik yang akan dikenai perlakukan balikan.

4. Belajar dan Pembelajaran
Dalam dunia pendidikan kegiatan belajar dan pembelajaran adalah sesuatu

aktivitas yang terpenting. Hal ini karena melalui proses tersebut dapat terwujud
sumber daya manusia yang berkualitas. Secara definitif terdapat sejumlah
pengertian tentang belajar. Hamalik (2002:27) mendefinisikan bahwa “belajar
adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is
defired as the modification or strengthening of behavior through experiencing)”.
Selain itu belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan tingkah
laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut
pandangan Skiner (dalam Sudjana, 2007:14) mendefinisikan bahwa “belajar
adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung
secara progressif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada saaat orang
belajar, maka responnya menjadi lebih baik”. Menurut Robert M. Gagne (dalam
Sagala, 2006:17) mengemukakan definisi belajar sebagai berikut : Belajar
merupakan kegiatan yang kompleks, dan hasil belajar berupa kapabilitas,
timbulnya kapabilitas disebabkan: (1) stimulus yang berasal dari lingkungan; dan
(2) proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar.

Carl R. Rogers (dalam Sagala, 2006:33) mendefinisikan pengertian belajar
yang menitikberatkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar.
Definisi tentang belajar menurut Rogers adalah “kebebasan dan kemerdekaan
mengetahui apa yang baik dan yang buruk, anak dapat melakukan pilihan tentang
apa yang dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab”. Sedangkan Bloom
(dalam Sagala 2006:34) melihat belajar sebagai satu kesatuan dari keseluruhan
tujuan pendidikan yang tertuang dalam domain tingkatan kognitifnya dan disebut
dengan taksonomi Bloom. Bloom mendefinisikan bahwa” belajar adalah
perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk
meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, maupun
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”. Bruner (dalam Sagala, 2006:36)
mendefinisikan belajar sebagai berikut : Belajar merupakan pengembangan
kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengkodean (coding). Berbagai
kategori-kategori saling berkaitan sedemikian rupa, hingga setiap individu
mempunyai model yang unik tentang alam. Dalam model ini belajar baru dapat
terjadi dengan mengubah model itu. Hal ini terjadi melalui pengubahan kategori-
kategori menghubungkan kategori dengan suatu cara baru, atau dengan
menambahkan kategori baru.

Proses belajar yang dilakukan oleh individu tidak akan terlepas dari suatu
proses pembelajaran yang dilakukan. Secara umum pembelajaran dapat diartikan
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sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material,
fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan
pembelajaran. Sagala (2006:61) mendefinisikan bahwa “pembelajaran adalah
membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar
merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan
proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai
pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid”. Menurut
Corey (dalam Sagala, 2006:61) mengemukakan tentang konsep pembelajaran
adalah “suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola
untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-
kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap suatu tertentu, pembelajaran
merupakan subset dari pendidikan khusus”.

Hamalik (2002:58-64) mengemukakan bahwa banyak teori-teori
pembelajaran yang menjelaskan lebih luas tentang makna yang terkandung dalam
pembelajaran. Teori tersebut antara lain: pembelajaran adalah upaya
menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik di sekolah; pembelajaran adalah
mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan
sekolah; pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk
menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik di sekolah; pembelajaran adalah
upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik.;
pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan
masyarakat sehari-hari.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dunia pendidikan
maka paradigma pembelajaran mulai berkembang. Dalam hal ini adanya
reformasi pembelajran yang semula “guru/dosen aktif di kelas, peserta didik
menonton “menjadi” peserta didik aktif  belajar dan bekerja di kelas, guru/dosen
mengarahkan dari dekat”. Isjoni (2007:58) menyatakan bahwa ‘pada saat ini
muncul suatu pendekatan baru yang disebut dengan SCL (Student Centered
Learning) yang mencoba mengubah pendekatan pembelajaran konvensional atau
LCL (Lecturer Centered Learning)’. SCL adalah suatu pendekatan pembelajaran
yang lebih berpusat pada aktivitas belajar siswa. Hal ini dilakukan karena selama
ini pendekatan pembelajaran yang dilakukan sarat dengan suasana instruksi
(perintah) dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan IPTEK yang
cepat. Selain itu, hakikat pendidikan mewajibkan pengintegrasian nilai-nilai
moral, budi pekerti luhur, kreativitas, kemandirian dan kepemimpinan yang sulit
dilakukan melalui pendekatan konvensional yang kurang fleksibel dalam
mengakomodir materi perkuliahan.

Pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran SCL (Student Centered
Learning) dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode-metode yang dapat
dilakukan antara lain Small Group Discusion, Role Playing dan Simulation, Case
Study, Discovery Learning, Self Directed Learning, Cooperative Learning,
Collaborative Learning, Contextual Teaching Learning (CTL), Project Based
Learning, Problem-Based Learning dan Inkuiry. Melalui metode-metode tersebut
akan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang baru dengan partisipasi siswa
lebih meningkat dalam proses pembelajaran.

5. Kemampuan Berfikir Kreatif
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Kemampuan berfikir kreatif merupakan salah satu jenis kemampuan yang
dimiliki oleh siswa yang sangat dibutuhkan dalam belajar. Keberadaan siswa
sebagai makhluk individual didalamnya terjadi perbedaan antara siswa yang satu
dengan lainnya termasuk kemampuan berfikir kreatifnya. Wakefield (2002:4)
menyatakan bahwa kemampuan berfikir kreatif adalah kemampuan yang dimiliki
seseorang dalam memikirkan dan menemukan cara pemecahan masalah yang
paling tepat.

Kemampuan berfikir kreatif sebagi respon dari stimulus terhadap suatu
objek yang merupakan wawasan pola pikir seorang siswa yang dinyatakan  dalam
bentuk variasi dari respon tentang hal-hal yang terkait dengan pokok pembicaraan.
Pola pikir tersebut tidak dapat terlepas dari pengalaman, latihan serta pengaruh
lingkungannya. Kreativitas merupakan bakat yang secara potensial dimiliki oleh
setiap orang, yang dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat
(Munandar, 2005:86). Jadi kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif adalah
hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh lingkungannya di mana ia berada, dengan demikian baik
perubah di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau
dapat menghambat upaya kreatif. Implikasinya ialah bahwa kemampuan kreatif
dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Hal tersebut terkait dengan pendapat
Gordon yang menyatakan bahwa proses-proses kreatif dapat diungkapkan, dan
dapat dikembangkan melalui pengajaran berbagai bidang ilmu pengetahuan
(dalam Amien, 2006:25).

Munandar (2005:79) mengistilahkan berfikir kreatif dengan kreativitas
yang secara operasional dirumuskan sebagai suatu proses yang tercermin dari
kelancaran, kelenturan, orisinalitas dan elaborasi dalam berpikir. Kemampuan
berpikir kreatif diukur dengan suatu tes yang dikembangkan oleh Munandar. Tes
tersebut terdiri dari 6 sub tes, yaitu: (1) permulaan kata, (2) menyusun kata, (3)
membentuk kalimat tiga kata, (4) sifat-sifat yang sama, (5) penggunaan luar biasa,
dan (6) apa akibatnya.

Waktu yang diberikan kepada siswa untuk menjawab tes kemampuan
berpikir kreatif terbatas. Adapun ketentuan waktunya adalah sebagai berikut: sub
tes 1, 2, 4, dan 5 masing-masing disediakan 2 menit. Sub tes 3 disediakan waktu 3
menit, sedangkan sub tes 6 disediakan waktu 4 menit. Secara keseluruhan waktu
yang diberikan kepada siswa untuk semua sub tes yaitu 15 menit.

6. Hasil Belajar Bahasa Indonesia (BI)
Untuk mengetahui sejauhmana penguasaan konsep siswa dapat dilihat dari

hasil belajarnya. Hasil belajar dapat diketahui melalui pengukuaran. Pengukuran
terhadap hasil belajar menunjukkan sampai sejauhmana bahan yang dipelajari
siswa dikuasai. Menurut Sudjana (2007:76) hasil belajar adalah kemampuan yang
dimiliki siswa setaelah ia menerima pengalaman belajarnya. Pengalaman tersebut
berupa perkembangan/perubahan kemampuan fisik, intelektual, sosial dan moral.

METODE
1. Rancangan Penelitian

Makalah ini merupakan penelitian eksperimen dengan dua faktor. Faktor
pertama adalah strategi pengajaran yang dipilah menjadi strategi pengajaran
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dengan balikan atribusi usaha dan strategi pengajaran konvensional. Faktor kedua
adalah tingkat berfikir kreatif siswa yang dipilah menjadi tingkat berfikir kreatif
tinggi dan rendah.

2. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu

terikat, yang secara keseluruhan terdapat tiga variabel penelitian. Variabel
moderator terdiri dari dua variabel. Variabel moderator pertama yakni strategi
pembelajaran yang dipilah menjadi strategi pembelajaran dengan balikan atribusi
usaha  dan strategi pembelajaran konvensional, dan variabel moderator kedua
adalah tingkat berfikir kreatif yang dipilah menjadi tingkat berfikir kreatif tinggi
dan rendah. Di samping itu, terdapat satu variabel terikat yakni berupa
kemampuan penguasaan bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN
Sebani Kota Pasuruan. Dengan demikian secara keseluruhan terdapat tiga variabel
penelitian.

3. Teknik Pengambilan Data dan Instrumen Penelitian
Untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan

beberapa teknik disesuaikan dengan variabel penelitian yang ada. Data untuk
variabel tingkat berfikir kreatif diambil dengan menggunakan teknik angket,
sedangkan data variabel prestasi belajar Bahasa Indonesia (BI) diambil dengan
menggunakan teknik tes. Untuk keperluan penelitian ini dikembangkan dua buah
instrumen, sesuai dengan teknik pengambilan data sebagaimana disebutkan di
atas, yaitu instrumen berupa angket dan tes penguasaan BI. Instrumen angket
disusun berdasarkan kisi-kisi variabel tingkat berfikir kreatif, sedangkan
instrumen pengukuran penguasaan BI disusun berdasarkan pokok-pokok bahasan
dalam pelajaran BI kelas V sekolah dasar sebagaimana tercantum dalam
silabus/kurikulum. Oleh karena itu, sebelumnya dilakukan validasi dengan
menggunakan validitas konstruk atau isi dan rumus reliabilitas menggunakan
koefisien alpha.

Dari hasil pengujian terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan
dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,946. Dengan demikian dapat diungkapkan
bahwa instrumen tingkat berfikir kreatif dinyatakan reliabel, demikian juga dari
tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan dari hasil
perhitungan adalah sebesar 0,938. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa
instrumen penguasaan Bahasa Indonesia dinyatakan reliabel.

4. Teknik Analisis Data
Untuk melakukan analisis data dipergunakan Analisis Varians 2 jalur,

yang sebelumnya dilakukan pengujian persyaratan analisis, yaitu uji normalitas
dan uji homogenitas varians populasi.

Pengujian dengan analisis varians 2 jalur dilakukan dengan rumus uji F
melalui perhitungan SPSS. Setelah harga F ditemukan maka pengujian
signifikansi harga F tersebut dilakukan dengan melihat harga signifikansi (p), di
mana jika harga p lebih kecil dari 0,05 maka harga F tersebut signifikan.
Sebaliknya, jika harga p lebih besar dari 0,05 maka harga F tersebut tidak
signifikan.
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Keterangan :
F =  Pendekatan distribusi probabilitas
K =  Banyaknya variabel bebas
R² =  Koefisien

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov, sedangkan pengujian homogenitas varians populasi dilakukan dengan
menggunakan uji Levene. Sebagaimana halnya dengan uji F, perhitungan
pengujian normalitas dan homogenitas ini juga dilakukan dengan menggunakan
SPSS.

HASIL PENELITIAN
Dari hasil penelitian terlihat bahwa nilai tertinggi diperoleh pada

penguasaan Bahasa Indonesia siswa yang mempunyai tingkat berfikir kreatif
tinggi dan menerima balikan atrbusi usaha, yakni sebesar 77,14, sedangkan yang
paling rendah adalah rerata nilai penguasaan Bahasa Indonesia siswa yang
mempunyai tingkat berfikir rendah dan menerima pengajaran konvensional, yakni
sebesar 63,64. Secara lebih rinci, paparan data yang diperoleh penguasaan Bahasa
Indonesia siswa dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut. Pertama
deskripsi data penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan
SDN Sebani Kota Pasuruan yang menerima balikan atribusi usaha dan strategi
pembelajaran lain. Rerata penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN
Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan yang menerima balikan atribusi usaha
dan strategi pembelajaran lain adalah sebesar 69,80.  Kedua, deskripsi data tingkat
berfikir kreatif siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan yang
menerima balikan atribusi usaha dan strategi pembelajaran lain. Rerata tingkat
berfikir kreatif siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan yang
menerima balikan atribusi usaha dan strategi pembelajaran lain adalah sebesar
69,63. Ketiga, deskripsi data penguasaan Bahasa Indonesia siswa yang memiliki
tingkat berfikir kreatif tinggi kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota
Pasuruan yang menerima balikan atribusi usaha. Rerata penguasaan Bahasa
Indonesia siswa yang memiliki tingkat berfikir kreatif tinggi kelas V SDN
Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan yang menerima balikan atribusi usaha
adalah sebesar 77,14. Keempat, deskripsi data penguasaan Bahasa Indonesia siswa
yang memiliki tingkat berfikir kreatif rendah kelas V SDN Gentong dan SDN
Sebani Kota Pasuruan yang menerima balikan atribusi usaha. Rerata penguasaan
Bahasa Indonesia siswa yang memiliki tingkat berfikir kreatif rendah kelas V
SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan yang menerima balikan atribusi
usaha adalah sebesar 69,43. Kelima, deskripsi data penguasaan Bahasa Indonesia
siswa yang memiliki tingkat berfikir kreatif tinggi kelas V SDN Gentong dan
SDN Sebani Kota Pasuruan yang menerima strategi konvensional. Rerata
penguasaan Bahasa Indonesia siswa yang memiliki tingkat berfikir kreatif tinggi
kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan yang menerima strategi
konvensional adalah sebesar 69,00.
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1. Deskripsi data penguasaan Bahasa Indonesia siswa yang memiliki tingkat
berfikir kreatif rendah kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan
yang menerima strategi konvensional

Rerata penguasaan Bahasa Indonesia siswa yang memiliki tingkat
berfikir kreatif rendah kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan
yang menerima strategi konvensional adalah sebesar 63,64.

A. Pengujian Penelitian
1. Uji persyaratan analisis

Pengujian persyaratan analisis yang pertama berupa uji kenormalan
dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil
perhitungan pengujian dengan menggunakan SPSS-13 diperoleh data yang
dapat mengungkapkan bahwa populasi dalam penelitian ini mengikuti
distribusi normal. Pengujian persyaratan analisis yang kedua berupa uji
homogenitas varians dilakukan dengan menggunakan uji Levene. Dari hasil
perhitungan pengujian dengan menggunakan SPSS-13 diperoleh data bahwa
populasi untuk perlakuan dan kontrol dalam penelitian ini homogen. Dengan
demikian, karena populasi penelitian ini mengikuti distribusi normal dan
variansinya homogen, maka pengujian hipotesis dalam penelitian dapat
dilakukan dengan menggunakan analisis statistika inferensial parametrik, yaitu
berupa anava dua jalur.

2. Uji Hipotesis
Sesuai dengan ketentuan dalam Statistika, maka hipotesis penelitian ini

diuji dengan menggunakan Anava dua jalur. Dari hasil perhitungan analisis
tersebut diperoleh hasil yang dapat dijadikan pijakan dalam pengujian
hipotesis penelitian ini yang mencakup sebagai berikut.
a. Pengujian Hipotesis Pertama

Dari hasil pengujian mengungkapkan bahwa yang terkait dengan
hipotesis pertama harga F=22,95 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak
secara signifikan. Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan
penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN
Sebani Kota Pasuruan antara yang menerima balikan atribusi usaha dan
strategi pembelajaran konvensional.

b. Pengujian Hipotesis Kedua
Dari hasil pengujian mengungkapkan bahwa yang terkait dengan

hipotesis kedua harga F=20,21 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak
secara signifikan. Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan
penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN
Sebani Kota Pasuruan antara yang mempunyai tingkat berfikir kreatif
tinggi dan rendah.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga
Dari hasil pengujian mengungkapkan bahwa yang terkait dengan

hipotesis ketiga harga F=0,66 (p>0,05), yang berarti bahwa Ho gagal
ditolak secara signifikan. Dengan demikian tidak ada interaksi antara
strategi pembelajaran dan tingkat berfikir kreatif yang berpengaruh
terhadap penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan
SDN Sebani Kota Pasuruan.
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PEMBAHASAN
1. Perbedaan penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong

dan SDN Sebani Kota Pasuruan antara yang menerima balikan atribusi
usaha dan strategi pembelajaran konvensional.

Penelitian ini memperoleh temuan bahwa ada perbedaan penguasaan
Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan
antara yang menerima balikan atribusi usaha dan strategi pembelajaran
konvensional. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemberian balikan atribusi usaha
menyebabkan siswa mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk
mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia.

Mengingat pentingnya faktor usaha sebagai askripsi penyebab yang harus
dimiliki oleh siswa apabila mereka mengalami kegagalan, maka perlu ditempuh
suatu cara agar siswa mempunyai atribusi usaha. Sebagaimana disampaikan oleh
Brewin (dalam Watts, 1988:72), dengan mengarahkan/mendorong agar siswa
mempunyai atribusi terhadap kegagalannya ke faktor usaha, maka usaha siswa
akan meningkat. Dalam penelitian ini, cara yang ditempuh untuk menumbuhkan
atribusi usaha pada diri siswa adalah dengan memberikan balikan atribusi usaha
masa lampau kepada siswa yang mengalami kegagalan. Bentuknya adalah dengan
pemberian ucapan oleh guru kepada siswa sebagai berikut : “anda telah
melakukan usaha dengan baik”. Ucapan itu akan menimbulkan persepsi siswa,
bahwa faktor usaha adalah penting. Hal ini telah diuji oleh penelitian Harari &
Covington; Kun; dan Nicholls (dalam Schunk, 1982:127), yaitu jika siswa
diberikan balikan atribusi usaha, maka mereka berpersepsi bahwa hasil belajarnya
ditentukan oleh faktor usaha.

Semangat yang tinggi sebagai akibat dari pemberian balikan atribusi usaha
tersebut menyebabkan kemampuan siswa dalam bidang Bahasa Indonesia akan
meningkat secara pesat.

2. Perbedaan penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong
dan SDN Sebani Kota Pasuruan antara yang mempunyai tingkat
berfikir kreatif tinggi dan rendah.

Penelitian ini juga memperoleh temuan bahwa ada perbedaan penguasaan
Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan
antara yang mempunyai tingkat berfikir kreatif tinggi dan rendah. Penjelasannya
adalah bahwa karakteristik tingkat berfikir kreatif seseorang dalam  melaksanakan
sesuatu, termasuk dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, di mana siswa yang
mempunyai tingkat berfikir kreatif tinggi akan memiliki variasi alternatif jawaban
terhadap suatu hal.

Kemampuan berfikir kreatif sebagai respon dari stimulus terhadap suatu
objek yang merupakan wawasan pola pikir seorang siswa yang dinyatakan  dalam
bentuk variasi dari respon tentang hal-hal yang terkait dengan pokok pembicaraan.
Pola pikir tersebut tidak dapat terlepas dari pengalaman, latihan serta pengaruh
lingkungannya. Kreativitas merupakan bakat yang secara potensial dimiliki oleh
setiap orang, yang dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat
(Munandar, 2005:86). Jadi kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif adalah
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hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh lingkungannya di mana ia berada, dengan demikian baik
perubah di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau
dapat menghambat upaya kreatif. Implikasinya adalah bahwa kemampuan kreatif
dapat ditingkatkan melalui pendidikan.

Variasi alternatif itulah yang menyebabkan ketika mereka mengikuti
pembelajaran Bahasa Indonesia tidak mengalami kesulitan, bahkan mereka secara
maksimal dapat menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu
kemampuan Bahasa Indonesia siswa antara yang memiliki tingkat berfikir kreatif
tinggi dan rendah akan berbeda.

3. Interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat berfikir kreatif yang
berpengaruh terhadap penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN
Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perbedaan penguasaan
Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan
antara yang menerima balikan atribusi usaha dan strategi pembelajaran
konvensional dapat dijelaskan bahwa pemberian balikan atribusi usaha
menyebabkan siswa mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk
mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Semangat yang tinggi sebagai akibat
dari pemberian balikan atribusi usaha tersebut menyebabkan kemampuan siswa
dalam bidang Bahasa Indonesia akan meningkat secara pesat.

Di sisi lain, perbedaan penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN
Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan antara yang mempunyai tingkat berfikir
kreatif tinggi dan rendah dapat dijelaskan melalui karakteristik tingkat berfikir
kreatif seseorang dalam  melaksanakan sesuatu, termasuk dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia, di mana siswa yang mempunyai tingkat berfikir kreatif tinggi
akan memiliki variasi allternatif jawaban terhadap suatu hal. Variasi alternatif
itulah yang menyebabkan ketika mereka mengikuti pembelajaran Bahasa
Indonesia tidak mengalami kesulitan, bahkan mereka secara maksimal dapat
menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu kemampuan
Bahasa Indonesia siswa antara yang memiliki tingkat berfikir kreatif tinggi dan
rendah akan berbeda.

Dengan demikian tidak ada interaksi antara pemberian balikan atribusi
usaha dan tingkat berfikir kreatif siswa dapat dijelaskan melalui pemikiran di atas,
sehingga interaksi tersebut terjadi sangat meyakinkan secara teoretik.

A. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diungkapkan di
muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
a. Rerata penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gentong dan SDN

Sebani Kota Pasuruan yang menerima balikan atribusi usaha dan strategi
pembelajaran lain adalah sebesar 69,80.

b. Rerata tingkat berfikir kreatif siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani
Kota Pasuruan yang menerima balikan atribusi usaha dan strategi
pembelajaran lain adalah sebesar 69,63.
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c. Ada perbedaan yang signifikan penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V
SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan antara yang menerima balikan
atribusi usaha dan strategi pembelajaran konvensional.

d. Ada perbedaan yang signifikan penguasaan Bahasa Indonesia siswa kelas V
SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan antara yang mempunyai
tingkat berfikir kreatif tinggi dan rendah.

e. Tidak ada signifikansi interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat
berfikir kreatif yang berpengaruh terhadap penguasaan Bahasa Indonesia
siswa kelas V SDN Gentong dan SDN Sebani Kota Pasuruan.

2. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan penelitian
sebagaimana diungkapkan di muka, maka dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut.
a. Guru hendaknya melaksanakan pembelajaran dengan pemberian balikan

atribusi usaha agar siswa merasa senang, tujuan pembelajaran tercapai
sesuai dengan harapan, dan meningkatkan penguasaan Bahasa Indonesia.

b. Guru diharapkan mampu membangkitkan daya berfikir kreatif siswa
agar siswa lebih bergairah dalam mengikuti pelajaran khususnya
pelajaran Bahasa Indonesia dengan memberikan motivasi belajar.

c. Guru selalu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat
menghasilkan siswa yang lebih kreatif, kritis dan dapat memotivasi diri
sendiri untuk lebih meningkatkan daya fikir dan belajar sehingga dapat
memecahkan masalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amien, M. 2006. Metode Discovery – inquiry dalam Pendidikan IPA. Jakarta:
Depdikbud, Dirjen Dikti.

Anastasi, A. 1968. Psychological Testing (4th ed.). New York: Mcmillan
Publishing Coi, Inc.

Arikunto, S. 1993. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta.

Ardhana, W. 2006. Atribusi Terhadap Sebab-sebab Keberhasilan dan Kegagalan
Serta Kaitannya Dengan Motivasi Untuk Berprestasi. Pidato  Pengukuhan
Guru Besar IKIP Malang.

Bandura, A. 1977. Self-efficacy : Toward a Unifying Theory of Behavioral
Change. Psychological Review, 84, 191-215.

Bar-Tal, D. 2004. Attributional Analysis Of Achievement- related Bahavior.
Review of Educational Research, 48 (2), 256-271

Baumgardner dkk. 2006. Role of Causal Attribution in Personal problem Solving.
Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), 636-643.

Beyer, B. 1971. Inguiry in The Social Studies Classroom: A strategy for Teaching.
Columbus: A Bell & Howell Company.

Campbell, D.T. dan Stanley, J.C. 1963. Experiment and Quasi-Experiment Design
for Research on Teaching. Dalam N.L. Gage (Ed). Handbook of Research
on Teaching (hlm 171 – 246). Chicago: Rand Mc Nally dan Co.



130

Cohen, L. 1976. Educational Research in Classrooms and Schools: A Manual of
Material and Methods. London: Harper & Row Ltd.

Dahar, R.W. 1989. Teori-teori Belajar. Jakarta: Erlangga.
Degeng, I.N.S. 2000. Applied Approach. Malang: LP3 Universitas Negeri

Malang.
Depdikbud. 1994. Kurikulum Pendidikan Dasar. Garis-Garis Besar Program

Pengajaran (GBPP). Jakarta: BP3GSD.
Eggen, P.D. dan D.P. Kauchak. 1988. Strategies for Teachers Teaching Content

and Thinking Skills. New jersey: Englewood Cliffs.
Eiser, J.R. 2000. Cognitive social psychology. London : McGraw-Hill Book

Company.
Gagne, R.M. 1985. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New

York: CBS College Publishing.
Hamalik, O. 2002. Studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung: Mandar Maju.
Holloway, D. 2007. Concep of effort in Japan and the United States. Review of

Educational Research. 58(3). 327-345.
Jarolimek, J. 1982. Social Studies in Elementary Education. New York:

MAcmilan Publishing Co. Inc.
Joyce, B. dan Weil, M. 1996. Models of Teaching. Mass: Needham Heights.
Kukla, A. (2002). Foundations of an Attributional Theory of Performance.

Psychological Review, 79 (6), 454-470.
Martorella, P.H. 1994. Social Studies for Elementary School Children: developing

Young Citizens. New York: MacMillan College Publishing Company.
McCall, R.B. 1975. Fundamental Statistics for Psychology (2nd ed.). New York:

Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
Munandar, U. 2005. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta:

Depdikbud dan Rineka Cipta.
Murray, T. dan Brubaker, D.L. 1971. Decisions in Teaching Elementary Social

Studies. California: Wadworth Publishing Company Inc, Belmont.
Poernomodjati. 2005. Pengaruh model dan balikan terhadap kepemimpinan

rapat. Disertasi PPS IKIP Malang.
Putrayasa, I.B. 2001. Penerapan Model Inkuiri Dalam Pembelajaran Bahasa

Indonesia: Studi Eksperimen dalam Pembelajaran Kalimat pada Siswa
Kelas I SLTP Negeri 1 Singaraja Bali.Disertasi tidak diterbitkan.
Bandung: PPS UPI Bandung.

Rakhmat, C. dan Suherdi, D. 1998/1999. Evaluasi Pengajaran. Jakarta: Dirjen
Dikti Depdikbud.

Reason, P. dan Rowan, J. 1981. Human Inguiry: A Source Book of NewParadigm
Research. New York: John Willey and Sons.

Sadia, W., Dantes, N. dan Suwitra, N. 1990. Dampak Pengajaran Fisika dengan
MEtode Discovery – Inquiry dalam Hubungannyadengan Prestasi Belajar
Siswa Kelas II Jurusan A1 SMA NEgeri se Propinsi Bali (tidak
dipublikasikan). Denpasar: Universitas Udayana.

Sevilla, C.G. 1993. An Introduction to Research Methods. Alimuddin Tuwu
(Penerjemah). Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Universitas
Indonesia.



131

Schunk, D.H. 2002. Effects of Effort Attributional Feedback on Childrens
percieved Self-Efficacy and Achievement. Journal of Educational
Psychilogy, 74(4), 548-556.

Sudjana, N. 2007. Dasar-dasar Proses Belajar – Mengajar. Bandung: Sinar Baru.
Sagala, S. 2006. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.
Suharsono, N. 1993. Strategi Belajar – Mengajar IPS di Sekolah dengan

Pendekatan Sistem Pemrosesan Informasi. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial
2. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.

Sulaeman, D. 1988. Teknologi/Metodologi Pengajaran. Jakarta: Dirjen Dikti
Depdikbud.

Sumaatmadja, N. 1984. Metodologi Pengajaran IPS. Bandung: Alumni.
Sumampow, Z. 2000. Pengaruh Metode Pemecahan Masalah dan Kemampuan

Berpikir Kreatif terhadap Perolehan Belaja IPA. Tesis tidak diterbitkan.
Malang: PPS UM.

Sunarto. 2000. IPS Terpadu. Jakarta: Erlangga.
Sunaryo. 1989. Strategi Belajar – Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Malang:

IKIP Malang.
Taylor, C.W. dan Holland, J. 2004. Predictor of Creative Performance Creativity:

Progress and Potential. New York: McGraw-Hill, Inc.
Tuckman, Bruce W. 1978. Conducting Educational Research. New York:

Harcourt Brae Javanovich, Inc.
Ulfatin, N. 1997. Merancang Strategi Pemecahan Masalah pada Pelajaran IPS di

Sekolah Dasar Berdasarkan Psikologi Kognitif. Dalam Majalah Sumber
Belajar tahun 4 Bulan Nopember. Malang: IKIP Malang.

Wakefiled, J.F. 2002. Creative Thinking: Problem Solving Skill and The Arts
Orientation. New Jersey: Ablex Publishing Coorporation.

Wartono. 1996. Pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri Akrab Lingkungan
Untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir dan Meningkatkan
Prestasi Belajar Siswa dalam Bidang Sain di Sekolah Dasar. Disertasi
tidak diterbitkan. Bandung: PPS IKIP Bandung.

Weiner, B. dan Kukla, A. 2003. An Attributional Analysis of Achievement
Motivation. Journal of Personalty and Social Psychology, 15, 1-20.

Wolf. F.M. dan Savickas, M.L. 2005. Time Perspective and Causal Attributions
for Achievement. Journal of Educational psycholog, 77(4), 471-480.

Zainul, A. 1993. Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: Universitas Terbuka.



132

PENGARUH PENGGUNAAN KOMPUTER MULTIMEDIA DAN GAYA
BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS VII

SMP NEGERI BESUK PROBOLINGGO

Chusnul Muali2

Sugeng Pradikto

Abstract
This research aims: 1) to determine how student learning outcomes when learning
is done by computers to make use of multimedia and how your student learning
outcomes when learning is done by using the textbook, 2) to find out how the
learning outcomes of students who perform with different learning media when
learning styles students also vary, and 3) to determine if the media learned that
used to have an interactive effect with the learning styles of student learning
outcomes. Research experiments with 3 x 2 factorial design using Anova. The
results of this study are 1) There is a difference in the acquisition of learning
outcomes in physics among students received lessons using a multimedia
computer with a group of students who studied with textbook . In this research
found that learning by using multimedia computer shows the results of higher
learning, 2) There is no difference between students who have a different style to
the acquisition physics learning and 3) There is interaction between the media
used to study students with learning styles of students. Thus it can be
recommended for junior high school teachers to use computer media as a medium
of learning in the classroom.

Keywords: multimedia, textbook, learning style, Physic subject

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir
dan hidup manusia termasuk di bidang pendidikan. Salah satu aspek yang paling
mempengaruhi adalah penggunakan komputer multimedia. Kemampuan
multimedia untuk menyediakan semua format informasi baik teks, gambar, grafik,
film dan suara memberikan peluang untuk  memanfaatkannya sebagai media
pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik
pembelajaran.  Namun penggunaan komuputer multimedia sebagai salah satu
strategi pembelajran masih jarang digunakan di kalangan siswa.  Sehingga masih
perlu dilakukan pengkajian bagaimana pengaruh penggunaan computer
multimedia terhadap hasil belajar siswa, khususnya siswa pada tingkat Sekolah
Menengah Pertama.    Penelitian ini perlu dilaukan karena selama ini guru masih
merupakan unsur yang esensial dan paling berpengaruh dalam proses belajar
mengajar sehingga guru sering dinyatakan sebagai ujung tombak dan personil

2 Penulis adalah alumni ProgramStudi Teknologi Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya.



133

yang berasa paling depan dalam menentukan suasana keberhasilan siswa untuk
mencapai tujuan pendidikan (Deker, 1981: 139).

Penggunaan komputer multimedia dalam menyampaikan materi
pembelajaran diharapkan untuk mempermudah siswa untuk memahami isi
pelaaran dan dapat mengulangi materi tersebut baik secara mandiri maupun
kelompok.  Namun karakterisitik siswa perlu mendapat pertimbangan karena
masing-masing individu memiliki karakteristik dalam cara menerima dan
mengolah informasi (stimulus) yang diperolehnya.

Sementara itu pelajaran Fisika meruapakan mata pelajaran yang bersifat
aplikatif pada tingkat sekolah lanjutan yang selalu berkembang sejalan dengnan
perkembangan dunia teknologi.  Karena itu dalah satu usaha untuk
mengembangkan strategi pengajaran dalam pelajaran fisika adalah dengan
menggunakan komputer multimedia.   Dengan demikian tujuan penelitian ini
adalah untuk melihat bagaimana penggunaan komputer multimedia dalam
pelajarna fisika dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dalam hal ini gaya
belajar siswa terhadap hasil belajar fisika.  Penelitiannya ini dilakukan dengan
membandingkannya dengan pembelajaran menggunakan buku teks, karena selama
ini cara inilah yang dominan dalam pembelajaran fisika.  Dengan demikian
rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah ada
perbedaan hasil belajar antara siswa yang belajar dengan menggunakan komputer
multimedia dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan  menggunakan buku
teks? (2) Apakah ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki
gaya belajar yang berbeda (Visual, Auditorial dan Kinestetik)? dan (3) Apakah
ada interaksi antara penggunaan komputer multimedia dan gaya belajar terhadap
hasil belajar fisika siswa?

Dengan rumusan masalah yang telah disusun maka tujuan dari penelitian
ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa bila pembelajaran
dilakukan dengan menggunaka  computer multimedia dan bagaiamana hasil
belajar siswa bila pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan buku teks; 2)
Bagaimana hasil belajar siswa yang dilakukan dengan media belajar yang berbeda
bila gaya belajar siswa juga berbeda-beda; dan 3) untuk mengetahui apakah media
belajar yang dipakai memiliki pengaruh interaktif dengan gaya belajar terhadap
hasil belajar siswa.  Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah-masalah
yang telah disusun.  Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan
untuk mengetahui penggunaan komputer multimedia dalam pembelajaran
khususnya pelajaran fisika sehingga hadap dipergunakan oleh guru untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.  Disaping itu penelitian ini juga untuk
mengetahui hubungannya dengan karakteristik siswa dalam hal ini adalah gaya
belajar siswa sehingga penggunaan komputer multimedia menjadi tepat sasaran.

METODE
Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen dengan dua
kelompok subjek yang ditetapkan secara acaak (random) dengan berdasarkan pada
gaya belajar siswa.  Hipotesis yag akan diuji kebenarannya yaitu tentanf
perbedaan penggunakaan computer multimedia dan gaya belajar terhadap hasil
belajar siswa dengan menggunakan rancangan eksperimen factorial (3 x 2) seperti
yang dapat didilah pada Tabel 1 sebagai berikut:
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Tabel 1. Rancangan penelitian faktorial 3 x 2
Gaya belajar

Penggunaan media
Gaya Belajar

V A K
K KV KA KK
B BV BA BK

Keterangan:
Penggunaan media:
K = Pembelajaran dengan computer multimedia
B = Pembelajaran dengan buku teks

Gaya belajar:
V = Gaya belajar Visual
A = Gaya belajar Auditorial
K = Gaya belajar Kinestetik

Tingkat perolehan hasil belajar siswa:
KV= perolehan belajar siswa dengan gaya belajar visual yang diajar dengan

komputer multimedia.
KA= perolehan belajar siswa dengan gaya belajar auditorial yang diajar dengan

komputer multimedia.
KK= perolehan belajar siswa dengan gaya belajar kinestetik yang diajar dengan

komputer multimedia.
BV= perolehan belajar siswa dengan gaya belajar visual yang diajar dengan buku

teks.
BA= perolehan belajar siswa dengan gaya belajar auditorial yang diajar dengan

buku teks.
BK= perolehan belajar siswa dengan gaya belajar Kinestetik yang diajar dengan

buku teks.

Sebelum kelompok siswa mendapat perlakukan terlebih dahulu dibedakan
atas tiga kelompok berdasarkan pada gaya belajar siswa.  Karakteristik gaya
belajar siswa ditentukan dengan menggunaan instrumen gaya belajar

Tiap kelas dilakukan kegiatan belajar selama tiga kali tatap muka dalam
tiga minggu dan pada pertemuan ke empat siswa diberikan tes sebanyak 20 soal.
Setiap pertemuan dilakukan selam 2 x 45 menit.  Materi yang digunakan sebagai
bahan dalam eksperimen ini adalah materi Pengukuran.  Pokok bahasan secara
lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2: Pokok Bahasan

Standar Kompertensi Kompetensi Dasar
Materi
Pokok Keterangan

Melakukan pengukuran
terhadap berbagai
besaran secara benar,
mendeskripsikan dan
membuat rancangan
sederhana tentang dasar-

1. Mengidentifikasi
jenis-jenis gaya dan
pengaruhnya dalam
satu benda yang
dikenai gaya.

2. Menerapkan Hukum

Gaya dan
percepatan

Dilakukan
dalam dua kali
pertemuan (2 x
45 menit)
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dasar mekanika, serta
penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.

Newton dan
kaitannya dalam
kehidupan sehari-
hari.

Subyek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri Besuk kelas VII,

semester ganjil dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.  Subyek penelitian

Nama Sekolah Populasi

Sampel
Kelompok I

(Menggunakan komputer)
Kelompok II

(Menggunalan Buku
Teks)

V A K V A K

SMP Negeri 1 Besuk 84 20 11 11 12 10 20

SMP Negeri 2 Besuk 36 7 10 10 5 2 2

Jumlah 120 27 21 21 17 12 22

Instrumen Penelitian
Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan angket dan tes

hasil belajar.  Angket digunakan untuk menentukan karakteristik gaya belajar
siswa (Deporter dan Hernacki, 2002).  Tes digunakan untuk menjaring data
tentang hasil belajar fisika dari kelompok siswa yang telah mendapatkan
pembelajaran dengan computer multimedia dan kelompok siswa yang diajar
dengan buku teks.  Menurut Kusuma (1987:28) tes merupakan suatu alat atau
prosedur yang dilematis dan obyektif untuk memperoleh data-data atau
keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan
tepat dan cepat.  Dalam penelitian iini digunakan tes obyektif pilihan ganda
dengan empat pilihan jawaban.

Penyusunan butir-butir tes melalui beberapa tahap.  Pada tahap awal
dikembangkan berjumlah 25 butir soal.  Kemudian dilaukan konsultasi kepada
guru fisika yang lainnya untuk meningkatkan kesahihannya, yaitu apakah tes ini
benar-benar mengukur isi mata pelajaran.  Berdasarkan hasil diskusi dan saran
perbaikan dari tim penilasi maka dipilh sebanyak 20 soal.  Semua butir soal ini
sebelum digunakan dalam penelitian diujicobakan terlebih dahulu kepada
sekelompok subyek yang pernah belajar isi mata pelajaran yang sama.  Subyek
yang dijadikan ujicoba adalah siswa kelas VIII semester ganjil sebanyak 15 orang
dengna waktu 60 menit.  Rincian dan jumlah tes untuk sub pokok materi yang
sesuai dengan klasifikasi taksonomi tujuan pembelajaran yang dikembangakan
oleh Benyamin S. Bloom, dkk (2001) disajikan dalam Tabel 4.

Ujicoba dimaksudkan agar butir-butri tes yang masih tergolong lemah
dapat direvisi, sehingga butir-butir tes telah memenuhi syarat untuk digunakan
dalam perlakuan.  Secara keseluruhan, ujicoba ini dimaksudkan untuk melakukan
analisis empirik terhadap butir-butir tes yang mencakup homogenitas, normlitas
tes dan reabilitas tes.
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Tabel 4. Distribusi dan Aspek Butir-Buter Soal Tes

Kompetensi Dasar
Aspek

Jumlah
Ingatan Pemahaman Terapan Nalar

Mengidentifikasi
jenis-jenis gaya dan
pengaruhnya dalam
satu benda yang
dikenai gaya.

4 3 2 1 10

Menerapkan Hukum
Newton dan
kaitannya dalam
kehidupan sehari-
hari.

5 3 1 1 10

Jumlah 9 6 3 2 20

Untuk memperkecil bias dalam penelitian, beberapa variable telah
dikontrol yaitu guru yang mengajar adalah peneliti sendiri, waktu pelaksanaan
eksperimen, materi pelajaran dan observasi peneliti selama kegiatan belajr
mengajar berlangsung.  Waktu kegiatan eksperimen kedua kelompok adalah sama
yaitu pagi hari.  Proses pembelajaran pada kedua kelompok eksperimen disajikan
pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5.  Proses Pembelajaran untuk Kelompok Siswa yang menggunakan
Komputer Multimedia

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

 Menyiapkan alat/bahan pelajaran.
 Menjelaskan materi pelajaran sambil

memberikan beberapa contoh.
 Memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bertanya sehubungan dengan
materi pelajaran.

 Menjelaskan kembali hal-hal yang
dinyatakan siswa.

 Menyiapkan alat/bahan pelajaran.
 Memperhatikan penjelasan guru.
 Memahami contoh-contoh yang

diberikan guru.
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang

belum jelas terhadap materi pelajaran
yang diterima.

 Mencatat ringkasan penjelasan guru.

Tabel 6.  Proses Pembelajaran untuk Kelompok Siswa yang menggunakan
Buku Teks

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

 Menyiapkan alat/bahan pelajaran.
 Menjelaskan materi pelajaran.
 Memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bertanya sehubungan dengan
materi pelajaran.

 Menjelaskan kembali hal-hal yang
ditanyatakan siswa.

 Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mencatat.

 Menyiapkan alat/bahan pelajaran.
 Memperhatikan penjelasan guru.
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang

belum jelas terhadap materi pelajaran
yang diterima.

 Memperhatikan penjelasan guru.
 Mencatat ringkasan penjelasan guru.
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Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

varians (ANAVA) dua jalur.  Sedangkan proses penghitungan dilakukan dengan
bantuan Program SPSS Release 11.0.

HASIL
Untuk menguji ketiga hipotesis yang telah disusun dalam penilitian ini

menggunakan ANAVA dua jalur.  Dalam penelitian ini ditemukan hasil analisis
sebagai berikut:

Tabel 7.  Ringkasan hasil ANAVA Perolehan Belajar
Source Type III

Sum of
Squares

df Mean Squares F Sig.

Corrected Model
Intercept
GAYABEL
MEDIA
GAYABEL
MEDIA
Error
Total
Corrected Total

42.946a

5018.467
4.190

32.516
10.723

187.021
5590.000
229.967

5
1
2
1
2

114
120
119

8.589
5018.467

2.095
32.516

5.362
1.641

5.235
3059. 050

1.277
19.820
3.268

.000
. 000
.283
. 000
. 042

Hasil statistik ANAVA pada Tabel 7 menunjukkan bahwa;
1. F antar baris menunjukkan 19,820 > 18,51 dengan taraf signifikansi 5%.

Hal ini berarti F hitung lebih besar daripada tabel kritis yang berarti
pembelajaran menggunakan komputer multimedia dengan pembelajaran
menggunakan buku teks berbeda secara signifikan.

2. F antar kolom menunjukkan 1,277 < 18,51 dengan taraf signifikansi 5%.
Hal ini berarti F hitung lebih kecil daripada tabel kritis yang berarti gaya
pembelajaran Visual, Auditorial dan Kinestetik tidak berbeda secara
signifikan.

3. F hitung interaksi kolom dan baris 3,268 dengan probabilitas 0,042.  Oleh
karena probabilitas 0,042 < 0,050 yang berarti ada interaksi antara
pengguna computer multimedia, gaya belajar siswa terhadap hasil belajar
pelajaran Fisika.

PEMBAHASAN
Hasil pengujian hipotesis yakni untuk menguji tentang pengaruh diantar

kelompok dengan menggunakan uji ANAVA dua jalur, dari hipotesis nihil yang
ditetapkan ternyata ditolak yang berarti bahwa hipotesis kerja yang diterima.  Hal
ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran
Fisika antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan
computer  multimedia dengsn kelompok siswa yang belajar dengan menggunakan
buku teks. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Hamalik (2001: 235)
bahwa jenis teknologi yang dipergunakan dalam pengajaran terdiri dari media
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audiovisual dan komputer.  Media  tersebut paling efektif penggunaannya dalam
pengajaran sebagai penunjang Tujuan Instruksional Khusus (TIK) baik untuk
tujuan kognitif maupun afektif dan media tersebut dapat digunakan sebagai bagian
dari pelajaran atau dalam rangkaian unit pengajaran secara terencana.
Ditemukan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan media berupa
komuputer multimedia lebih tinggi hasil perolehan hasil belajarnya daripada siswa
yang belajar dengan menggunakan bukuteks.  Sehingga penggunaan komuputer
multimedia memiliki peranan yang positif dalam meningkatkan proses belajar
Fisika di kelas dan dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai salah satu media
pembelajaran.

Untuk menjawab hipotesis II, terlihat bahwa gaya belajar siswa tidak
mempengaruhi hasil belajar Fisika.  Hal ini menunjukkan bahwa siswa dengan
jenis gaya belajar apapun dapat belajar Fisika dengan baik. Namun hal ini perlu
diteliti lebih lanjut mengingat jenis materi yang dipelajari.  Dalam penelitian ini
materi pelajaran Fisika yang diujikan adalah tentang pengukuran.  Perlu dilakukan
penelitian yang lain pada topik-topik dari materi pelajarab Fisika yang lainnya
yang di duga dapat mempengaruhi perolehan belajar siswa pada siswa dengan
gaya belajar yang berbeda.

Berbeda hal nya pada hasil analisis ANAVA dua jalur untuk menjawab
hipotesis III.  Gaya belajar memperlihatkan memiliki interaksi dengan media
pembelajaran yang digunakan.  Artinya gaya belajar memberikan konstribusi yang
berbeda pada siswa yang belajar dengan menggunakan media yang berbeda,
dalam hal ini computer multimedia dan media berupa bukuteks.  Sehingga
penggunaan media pembelajaran haruslah memperhatikan gaya belajar siswa
karena tiap media belajar memiliki kekuatan berbeda terhadap gaya belajar siswa
yang berbeda-beda pula.  Dalam penelitian ini terlihat bahwa siswa dengan gaya
belajar Auditorial memiliki perolehan belajar yang lebih baik.  Hal ini dapat
dijelaskan karena computer multimedia tidak saya menyajikan data dalam bentuk
visual yang baik tapi juga dengan pembahasan yang dapat di dengar oleh siswa
yang memiliki kekuatan menerima dan mengolah data melalui indera
pendengarannya.  Terlihat kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik tida
menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dari kelompok siswa dengan gaya
belajar yang lainnya.  Dengan mengunaan computer multimedia siswa tidak
memiliki banya kesempatan untuk melaukan manipulasi, dimana hal ini sangat
diperlukan oleh siswa dengan gaya belajar kinestetik.  Karena itu guru perlu
mengunakan variasi media yang lain agar kelompok siswa dengan gaya belajar
kinestetik mendapatkan kemudahan dalam menerima pelajaran.  Sehingga guru
perlu melakukan observasi dalam menggunakan media dalam pembelajaran
karena setiap media memiliki karakteristik yang berbeda (Degeng, 1989: 141-
1590).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Ada perbedaan perolehan hasil belajar pada pelajaran Fisika antara siswa

yang mendapat pelajaran dengan menggunakan computer multimedia dengan
kelompok siswa yang belajar dengan bukuteks. Dalam penelitian ini
ditemukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan computer multimedia
menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi.
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2. Tidak terdapat perbedaan antara siswa yang memiliki gaya belaar yang
berbeda terhadap perolehan pelajaran Fisika.

3. Ada interaksi antara media belajar yang digunakan siswa dengan gaya belajar
siswa.

Saran-Saran
1. Saran pemanfaatan hasil penelitian ini:

a. Para guru Fisika disarankan untuk menggunakan computer multimedia
sebahai salah satu media dalam pembelajaran Fisika.

b. Dalam penggunaan komputer media para guruhendanya memperhatikan
materi pelajaran karena belum tentu hasil penelitian ini cocok digukan
untuk materi yang lainnya.

2. Saran untuk penelitian lanjut
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara media dengan

gaya belajar siswa, karena itu perlu dilakuan studi lanjut mengenai apakah
keterkaian antara media (multimedia dan bukutks) dengan materi pelajaran.
Sehingga penggunaan multimedia lebih tepat dan tida digunakan begitu saja dam
semua materi pelajaran.
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PENGARUH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN MOTIVASI
BERPRESTASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR MENULIS

MAHASISWA PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS SEMESTER III
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Endang Mastuti Rahayu
Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNIPA Surabaya

Abstract
Contextual teaching and learning, an instructional system, is based on the

premise that meaning emerges from the relationship between content and its
context. Context gives meaning to content. Contextual teaching and learning
engages students in significant activities that help them connect academic studies
to their context in real-life situations. There are many writing approach, and the
English department’s students still use The Controlled-to Free Approach. On this
approach, the student should imitate the lecture’s example. The students could
explore their idea on their paragraph.

Based on this case, the research problems are 1). Are there any
differences of the writing’s achievement between PBL method, AI method, and CL
method?. 2). Is there any influence of the student’s achievement motivation to the
writing’s achievement?. 3). Is there any interaction between contextual teaching
and learning and achievement motivation to the writing’s achievement.

On this research, the writer uses a test and a questionnaire as the
instrument of the research.  Population of this research is the English
department’s students on the third semester. Because there are many students who
take the writing subject, so the writer uses the random sampling technique. The
samples are C class = 22 students and PBL method, D class = 20 students and AI
method, and E class = 18 students and CL method. While the technical analysis,
the writer uses Anava  two ways formula to analyze the data which are got: 1) F
score = 0,424 and probability  0,657, 2) F score = 0,038 and probability 0,846, 3) F
score = 0,074 and probability 0,928.

From the analysis data, the conclusion are: 1). There are no differences of
the writing’s achievement between PBL method, AI method, and CL method?. 2).
There is no influence of the student’s achievement motivation to the writing’s
achievement?. 3). There is no interaction between contextual teaching and
learning and achievement motivation to the writing’s achievement.

Contextual teaching and learning can improve the students’ achievement
motivation on the writing’s achievement, so the lecture who teaches on the
contextual teaching and learning should be creative.

Key word: contextual teaching and learning, instructional technology,
achievement motivation, writing achievement.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembaruan pendidikan, ada tiga isu utama yang   perlu
disoroti yaitu pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan
efektifitas metode pembelajaran. Kurikulum pendidikan harus komprehensif dan
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responsive terhadap dinamika sosial, relevan tidak overload dan mampu
mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi. Kualitas
pembelajaran harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan.
Dan secara mikro harus ditemukan strategi atau pendekatan pembelajaran yang
efektif di kelas, yang lebih memberdayakan potensi mahasiswa.

Sistem pendidikan nasional harus dapat merespon secara proaktif berbagai
perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan
desentralisasi. Tuntutan dunia global yang terus menerus berubah mendorong
pemberlakuan  kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum tersebut menekankan
identifikasi kompetensi dasar pada setiap bidang studi yang indikator-indikatornya
dapat membantu dosen menentukan strategi dan teknik pengajarannya. Disamping
itu, kompetensi dasar dan indikator-indikatornya akan membantu mahasiswa
memahami apa yang harus mereka kuasai. Dengan kurikulum berbasis
kompetensi (KBK) mahasiswa akan dibawa memasuki kawasan pengetahuan
maupun penerapan pengetahuan yang didapat melalui pembelajaran. Dengan
demikian kompetensi mahasiswa (ability, skill dan knowledge) akan berkembang
melalui proses belajar mengajar.

Selama ini hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan mahasiswa
menghafal fakta-fakta. Walaupun banyak mahasiswa mampu menyajikan tingkat
hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya
mereka seringkali tidak memahami secara mendalam substansi materinya.
Mahasiswa mengalami kesulitan memahami konsep akademik sebagaimana
mereka biasa diajarkan yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode
ceramah. Mereka sangat butuh untuk memahami konsep-konsep yang
berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya dimana mereka
akan hidup dan bekerja.

Dalam pembelajaran bahasa Inggris meliputi empat ketrampilan yaitu,
reading, listening, speaking, dan writing. Dari keempat ketrampilan berbahasa
tersebut penulis hanya mengambil salah satu ketrampilan berbahasa saja yaitu
ketrampilan menulis (writing). Ghaith Ghazi (2004:1) menyatakan bahwa “
Writing is a complex process that allows writers to explore thought and ideas, and
make them visible and concrete. Writing encourages thinking and learning for it
motivates communication and makes thought it written down, ideas can be
examined, reconsidered, added to, rearranged, and changed.

Pada bagian lain, Ia menyatakan bahwa bahwa ada beberapa pendekatan
yang dapat dipakai untuk mengajarkan menulis (writing), yaitu: (1) the
Controlled-to Free Approach, (2) the Free-Writing Approach, (3) the Paragraph-
Pattern  Approach, (4) the Grammar-Syntax-Organization Approach, (5) the
Communication Approach, dan (6) the Process Approach.

Dari beberapa  pendekatan pengajaran menulis (writing), model aktifitas
pembelajaran menulis  (writing)  mahasiswa program studi bahasa Inggris
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya masih menggunakan pendekatan yang
pertama yaitu The Controlled-to Free Approach yaitu masih menirukan contoh
yang diberikan oleh dosen, mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk
mengeksplor ide-idenya dalam bentuk karangan yang benar. Agar mahasiswa
memiliki keberanian untuk menulis dengan benar perlu ditanamkan pola berpikir
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bagaimana menulis dengan benar serta motivasi untuk keberanian menulis
(writing).

Pendekatan kontekstual  merupakan suatu konsep belajar dimana dosen
menghadirkan situasi dunia  nyata ke dalam kelas dan mendorong mahasiswa
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya
dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam
konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi mahasiswa. Proses
pembelajaran berlangsung secara  alamiah dalam bentuk kegiatan mahasiswa
bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa.
Strategi pembelajaran lebih di pentingkan dari pada hasil belajar. Hasil
pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi mahasiswa untuk memecahkan
persoalan, berpikir kritis dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan
dalam kehidupan jangka panjangnya.

Agar mahasiswa termotivasi untuk dapat mengembangkan  idenya dalam
bentuk tulisan maka perlu rangsangan dari luar dan dalam.  Menurut Baron, 1992,
Schunk, 1990 yang dikutip oleh Mohammad Nur (1999,2) “motivasi sebagai suatu
proses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan perilaku
dan rentang waktu tertentu. Artinya  motivasi adalah apa yang membuat anda
berbuat, membuat anda tetap berbuat, dan menentukan ke arah mana yang hendak
anda perbuat. Persoalannya sekarang apakah ada pengaruh pembelajaran
kontekstual  dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar menulis (writing)
mahasiswa.

Kenyataan di lapangan mengenai proses pembelajaran sampai saat ini
sebagian besar masih dilakukan dengan format penyampaian informasi,
belum diarahkan pada proses aktif, mahasiswa mengkontruksi sendiri
pengetahuannya, sedang dosen masih tetap merupakan sumber belajar dominan,
dalam arti belum memanfaatkan sumber belajar secara beragam. Hal tersebut
merupakan tantangan bagi dosen bagaimana dapat mengubah paradigma belajar
dengan cara ceramah menjadi cara belajar aktif. Berangkat dari uraian di atas,
penelitian ini menjawab 3 permasalahan berikut, yakni (1) apakah ada perbedaan
prestasi belajar menulis (writing) antara metode belajar Berbasis Masalah
(Problem-based Learning), metode pengajaran Autentik (Authentic Instruction)
dan metode belajar Kooperatif (Cooperative Learning)?; (2) apakah ada
perbedaan antara mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan yang
memiliki motivasi berprestasi rendah  terhadap prestasi belajar menulis (writing
)?, dan (3) apakah ada interaksi antara pembelajaran kontekstual dan motivasi
berprestasi terhadap prestasi belajar menulis (writing)?

KAJIAN PUSTAKA

1. Kedudukan Pembelajaran Kontekstual dalam Kurikulum Berbasis
Kompetensi.

Kontekstual merupakan sebuah pendekatan pembelajaran, yaitu
pendekatan pembelajaran yang berpijak pada keinginan untuk menghidupkan
kelas. Kelas yang hidup adalah kelas yang memberdayakan mahasiswa dengan
segala aktivitas belajarnya untuk mencapai kompetensi yang diinginkan.
Sementara Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara umum berisi daftar
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kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk semua jenjang
pendidikan.

Dalam hubungan semacam itu, pendekatan kontekstual berperan  sebagai
strategi untuk mencapai, sedangkan KBK sebagai acuan pencapaian kompetensi
minimal. Jadi, kontekstual adalah sebuah strategi pembelajaran.

a. Fokus Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual menempatkan mahasiswa di dalam konteks

bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal mahasiswa dengan materi
yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan
mahasiswa dan peranan dosen. Sehubungan dengan itu maka pendekatan
pembelajaran kontekstual harus menekankan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Belajar Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)
2. Pengajaran Autentik (Authentic Learning)
3. Belajar Berbasis Inquiry (Inquiry-Based Learning)
4. Belajar Berbasis Proyek/Tugas (Project-Based Learning)
5. Belajar Berbasis Kerja (Work-Based Learning)
6. Belajar Berbasis Jasa-Layanan (Service Learning)
7. Belajar Kooperatif (Cooperative Learning)

b. Prinsip Penerapan Pembelajaran Kontekstual
Berkaitan dengan faktor kebutuhan individu mahasiswa, untuk

menerapkan pembelajaran kontekstual dosen perlu memegang prinsip
pembelajaran sebagai berikut: menurut Nurhadi dan Agus Gerard (2003, 20-
21)
1. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan

mental mahasiswa.
2. Membentuk kelompok belajar yang saling tergantung.
3. Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri.
4. Mempertimbangkan keragaman mahasiswa.
5. Memperhatikan multi-intelegensi mahasiswa.
6. Menggunakan teknik-teknik bertanya untuk meningkatkan pembelajaran

mahasiswa, perkembangan pemecahan masalah, dan ketrampilan berpikir
tingkat tinggi.

7. Menerapkan penilaian autentik.

Menurut Yulaelawati Ella (2004: 120) pendekatan kontekstual, pengajaran
dan pembelajaran dapat mengikuti strategi sebagai berikut:
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c. Syarat Silabus Berbasis Kontekstual.
Isi silabus berbasis kontekstual harus memiliki konteks dengan

kegunaannya dalam kehidupan.Menurut Nurhadi (2003: 26)’konteks isi
silabus dengan kehidupan adalah untuk memberikan motivasi, memahami
konsep, ketrampilan komunikasi, penguasaan isi, dan sumbangan pribadi dan
masyarakat.

1. Meningkatkan motivasi.
2. Meningkatkan pemahaman konsep.
3. Meningkatkan ketrampilan komunikasi.
4. Meningkatkan penguasaan materi.
5. Meningkatkan kontribusi pribadi dan sosial.

d. Strategi Pengajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran Kontekstual.
Menurut Nurhadi dan Agus G (2003:55) bahwa strategi pengajaran yang

berasosiasi dengan pendekatan kontekstual yaitu:
1. Pengajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)

Menurut David Boud dan Grahame I.F (1997: 15) “ Problem-Based
Learning is an approach structuring curriculum which involves
confronting students with problems from practice which provide a
stimulus for learning”. Sedangkan menurut Richard I. Arends (1997:156)
“The essence of problem-based instruction consists of presenting students
with authentic and meaningful problem situation that can serve as
springboards for investigations and inquiry”. Dari kedua pendapat tentang
pengajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pengajaran yang
menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi mahasiswa untuk
belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah,
serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi
pelajaran
a. Ciri-cirinya

1. Motivasi
 Pengenalan
 Perbincangan
 Alat Bantu mengajar

2. Pemahaman
 Penerangan konsep
 Bacaan
 contoh

3. Kemahiran
 Aktivitas
 Penyelesaian masalah

4. Penilaian
 Ingat kembali fakta
 Penilaian kemajuan
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1) Pengajuan pertanyaan atau masalah
2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin
3) Penyelidikan autentik
4) Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya.

Pengajaran berbasis masalah dicirikan oleh mahasiswa bekerja sama
satu sama lain . Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara
berkelanyutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak
peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan
ketrampilan social dan ketrampilan berpikir.
b. Tahapan Pengajaran Berbasis Masalah

Pengajaran berbasis masalah terdiri dari lima
tahapan utama  yang

dimulai dengan dosen memperkenalkan mahasiswa dengan situasi masalah
dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja mahasiswa.

Tahapan Tingkah Laku Dosen
Tahap 1:
Orientasi mahasiswa pada
masalah

Dosen menjelaskan tujuan
pembelajaran, menjelaskan logistic
yang dibutuhkan, memotivasi
mahasiswa agar terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah yang dipilihnya

Tahap 2:
Mengorganisasi mahasiswa
untuk belajar

Dosen membantu mahasiswa
mendefinisikan  dan meng-
organisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut

Tahap 3:
Membimbing penyelidikan
individual dan kelompok

Dosen mendorong mahasiswa untuk
mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen, untuk
mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalahnya.

Tahap 4:
Mengembangkan  dan me-
nyajikan hasil karya

Dosen membantu mahasiswa
merencanakan dan menyiapkan karya
yang sesuai seperti laporan, video, dan
model serta membantu mereka berbagi
tugas dengan temannya

Tahap 5:
Menganalisis dan meng-
evaluasi proses pemecahan
masalah

Dosen membantu mahasiswa
melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan
proses-proses yang mereka gunakan

2. Pengajaran Kooperatif  (Cooperative Learning).
Menurut Richard I Arends (1997: 111) The cooperative learning

model is characterized  by cooperative task, goal, and reward structures.
Artinya bahwa mahasiswa bekerja dalam suasana pembelajaran yang
kooperatif untuk mengerjakan tugas bersama dan mereka harus
bertanggung jawab bersama tentang apa yang mereka kerjakan. Sedangkan
menurut Barbara Luebbe (1992:1)
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“Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small
teams, each with students of different level of ability, use a variety of
learning activities to improve their understanding of a subject. Each
member of a team is responsible not only for learning what is taught
but also for helping teammates learn, thus creating an atmosphere of
achievement.

a. Unsur-unsur Dasar Pembelajaran Kooperatif
1) Saling ketergantungan positif
2) Interaksi tatap muka
3) Akuntabilitas individual
4) Ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi

b. Cara melaksanakan pembelajaran kooperatif
Menurut Slavin (1995:11)ada 4 metode yang biasa digunakan oleh
dosen  yaitu:
1) Metode STAD (Student Teams Achievement Division)

Para dosen menggunakan metode STAD untuk mengajarkan
informasi akademik baru kepada mahasiswa setiap minggu, baik
melalui penyajian verbal maupun tertulis. Mahasiswa di dalam
kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok memiliki
anggota yang heterogen. Tiap anggota kemudian saling membantu
untuk menguasai bahan ajarmelalui Tanya jawab atau diskusi antar
anggota kelompok. Secara individual tau tim, tiap minggu atau dua
minggu dilakukan evaluasi oleh dosen untuk mengetahui
penguasaan mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari.

2) Metode Jigsaw
Mahasiswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok,
dengan anggota kelompok yang heterogen. Bahan akademik
disajikan kepada mahasiswa dalam bentuk teks; dan tiap
mahasiswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian
dari bahan akademik tersebut. Para anggota dari berbagai tim yang
berbeda memiliki tanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian
akademik yang sama dan selanjutnya berkumpul untuk saling
membantu mengkaji bagian bahan tersebut.  Setelah diadakan
pertemuan dan diskusi para mahasiswa dievaluasi secara individual
mengenai bahan yang telah dipelajari.

3) Metode GI (Group Investigation)
Metode GI dipandang sebagi metode yang paling kompleks dan
paling sulit pelaksanaannya dalam pembelajaran koopertif. Metode
GI melibatkan mahasiswa sejak perencanaan, baik dalam
menentukan topic maupun cara untuk mempelajarinya melalui
investigasi. Metode ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan
yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses
kelompok. Mahasiswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa
kelompok dengan anggota kelompok yang heterogen. Kelompok
memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi
mendalam terhadap berbagai subtopic yang telah dipih, kemudian
menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara
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keseluruhan. Selanyutnya dosen beserta mahasiswa melakukan
evaluasi mengenai kontribusi tiap anggota terhadap pekerjaan kelas
sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup tiap
mahasiswa secara individu atau kelompok.

4) Metode Struktural
Metode struktural menekankan pada struktur-struktur khusus yang
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi mahasiswa.

3. Pengajaran Berbasis Inkuiri.
Pembelajaran dengan penemuan merupakan suatu komponen penting

dalam pendekatan konstruktivistik. Dalam pembelajaran dengan
penemuan, mahasiswa didorong untuk belajar sebagaian besar melalui
keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-
prinsip, dan dosen mendorong mahasiswa untuk memiliki pengalaman dan
melakukan percobaan yang memungkinkan mereka sendiri menemukan
prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri.

4. Pengajaran Autentik.
a) Definisi Pengajaran Autentik

Menurut Standard of Authentic Instruction (2004:1) “Authentic
instruction is meaningful instruction. It helps learners move
beyond the memorization by creating learning experiences which
demand sustained, disciplined, and critical thought on topics that
have relevance to life beyond school”. Sedangkan menurut (STEP
2000) “Authentic instruction is incorporated into a classroom,
isolated topics from the lessons are connected to the real world,
which makes it easier for students to visualize and understand what
they are learning”. Dari pendapat diatas maka pengajaran autentik
yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan mahasiswa
untuk mempelajari konteks bermakna. Mahasiswa
mengembangkan ketrampilan berpikir dan pemecahan masalah
yang penting dalam konteks kehidupan nyata.

b) Proses Pembelajaran dengan Pengajaran Autentik (Authentic
Instruction).
Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menerapkan
ketrampilan yang telah mereka dapatkan di kampus ke dalam
kehidupan nyata sehari-hari karena ketrampilan-ketrampilan itu lebih
diajarkan dalam konteks (situasi yang ada hubungannya dengan)
sekolah ketimbang konteks kehidupan nyata. Tugas-tugas kuliah sering
lemah dalam konteks (tidak autentik), sehingga tidak bermakna bagi
kebanyakan mahasiswa karena mahasiswa tidak dapat menghubungkan
tugas-tugas ini dengan apa yang mereka ketahui. Dosen membantu
mahasiswa untuk belajar memecahkan masalah dengan memberi tugas
yang memiliki konteks kehidupan nyata dan kaya dengan kandungan
akademik serta ketrampilan yang terdapat dalam konteks kehidupan
nyata. Untuk memecahkan masalah tersebut, mahasiswa harus
mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kemungkinan
pemecahannya, memilih suatu pemecahan, melaksanakan pemecahan
atas masalah tersebut, dan menganalisis serta melaporkan penemuan
mereka.



148

Seperti pendapat (STEP 2000):
“Authentic Instruction recognizes that the students are constructing
individual and collective understandings of the subject matter. The
use of students’ personal experiences becomes a context for
applying knowledge as well. This type of instruction creates a
respectful learning community where all students feel as though
they are contributing”

c).  Model Pengajaran Autentik (Authentic Instruction)
Menurut Fred Newmann (1993) yang dikutip
www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educators/leadshp/le4.auth.htm. ada 5
komponen utama dalam proses pengajaran yaitu:
1. Higher-order thinking. Higher-order thinking mensyaratkan siswa

untuk memanipulasi informasi dan ide-idenya untuk ditransfer
kedalam  artinya dan implikasinya, seperti ketika siswa
mengkombinasikan fakta dan idenya kedalam sintesis, generalisasi,
penyelasan, hipotesis.  Ketika siswa dalam keadaan higher-order
thinking , mereka harus memecahkan masalah dan
mengembangkan kedalam arti yang baru.

2. Depth of knowledge. Siswa menggunakan pengetahuan untuk
memahami argumentasi, memecahkan masalah, atau membentuk
penjelasan.

3. Connectedness to the world beyond the classroom. Pengajaran
authentic menghubungkan suasana kelas ke dunia nyata atau
pengalaman siswa.

4. Substantive conversation. Melibatkan kegiatan diskusi dan
interaksi tentang topic-topik atau ide-ide dan membangunkannya
menjadi bagian dari percakapan.  Ini melibatkan kerjasama antar
siswa untuk memahami tema atau topic.

5. Social support for student achievement. Melibatkan semua
tanggung jawab dan perhatian siswa dalam proses pengajaran.

5. Pengajaran Berbasis Proyek/Tugas.
Pengajaran berbasis proyek/tugas terstruktur membutuhkan suatu

pendekatan pengajaran komprehensif dimana lingkungan belajar
mahasiswa didesain agar mahasiswa dapat melakukan penyelidikan
terhadap masalah-masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu
topik mata kuliah, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Pendekatan
ini memperkenankan mahasiswa untuk bekerja mandiri dalam
mengkonstruk pembelajarannya, dan mengkulminasikannya dalam produk
nyata.

6. Pengajaran Berbasis Kerja.
Pengajaran berbasis kerja memerlukan suatu pendekatan pengajaran

yang memungkinkan mahasiswa menggunakan konteks tempat kerja untuk
mempelajari materi perkuliahan dan bagaimana materi tersebut
dipergunakan kembali di dalam tempat kerja.

7. Pengajaran Berbasis Jasa Layanan.
Pengajaran berbasis jasa layanan memerlukan penggunaan metodologi

pengajaran yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan
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suatu struktur berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut;
jadi menekankan hubungan antara pengalaman jasa layanan dan
pembelajaran akademis.

Selain strategi-strategi tersebut diatas, masih banyak strategi
pembelajaran lain yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual yang
memiliki ciri dalam beberapa hal. Nurhadi dan Agus G (2003:55) strategi
pembelajaran kontekstual memiliki ciri dalam:

a).  menekankan pada pemecahan masalah
b).  menyadari kebutuhan dan pengajaran dan pembelajaran yang terjadi

dalam   berbagai konteks.
c). mengajar siswa atau mahasiswa memonitor dan mengarahkan

pembelajaran mereka sendiri sehingga mereka menjadi pembelajar
mandiri

d). mengaitkan pengajaran pada konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda
e). mendorong siswa untuk belajar dari sesama teman dan belajar bersama

1. menerapkan penilaian autentik
2. Menyenangkan

2. Pendekatan Pengajaran Menulis (writing).
Menurut Raimes (1983) yang dikutip oleh  AbiSamra Nada (2004)

pendekatan pengajaran menulis ada:
a. The controlled-to-free approach adalah berkelanjutan. Pertama mahasiswa

diberi latihan kalimat, kemudian paragraph dengan menyalin atau
memanipulasi tata bahasanya dengan mengganti pertanyaan pada pernyataan
dari present tense ke past tense atau dari plural ke singural. Dengan karangan
terkontral relative mahasiswa mudah menghindari kesalahan. Pendekatan ini
menekankan pada tata bahasa dan mekanik.

b. The free-writing approach. Pendekatan ini menekankan pada kuantita daripada
kualitas. Dosen yang menggunakan pendekatan ini mengawali dengan
meminta mahasiswa memilih topik sendiri, sehingga penekanan pendekatan
ini lebih mengarah pada isi dan keruntutan daripada bentuk dan
keakuratannya.

c. The paragraph-pattern approach. Pendekatan ini ditekankan pada organisasi
karangan. Mahasiswa menyalin paragraf dan menirukan model karangan.
Mereka mengambil kalimat acak dan diubah ke dalam paragraf yang benar.

d. The grammar-syntax-organization pattern. Pendekatan ini menekankan pada
simultan tulisan daripada karangan. Mahasiswa harus dilatih memperhatikan
organisasi ketika mereka sedang menulis demikian juga tata bahasa dan
sintaksisnya.

e. The communicative approach. Pendekatan ini menekankan pada tujuan dari
menulis dan siapa yang akan membacanya. Sehingga mahasiswa harus
menulis sesuatu yang terjadi dalam kehidupan nyata dan perlu
mempertanyakan apa tujuan mereka menulis tersebut pada pembaca.

f. The process approach. Pendekatan ini melatih mahasiswa untuk
mengeneralisasikan idea untuk menulis, berpikir tentang tujuannya menulis
dan siapa pembacanya, menulis banyak konsep untuk menyusun hasil
karangannya sehingga dapat mengkomunikasikan ide-idenya. Dosen yang
menggunakan pendekatan ini memberi waktu wahasiswa menuangkan ide-
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idenya dan memberikan timbale balik pada apa yang ditulis mahasiswa,
sehingga konsep karangan menjadi sebuah proses penemuan.

o Proses mengajar menulis (writing)
Menurut  Ghaith Ghazi (2004) bahwa proses mengajar menulis adalah:

a. Pre-writing: a place to start. Langkah pertama dalam proses mengarang.
Diawali  dari sebelum mahasiswa mengambil topik dalam karangan.
Pengalaman. Observasi, dan interaksi mahasiswa prioritas utama  untuk
memasuki kelas dan berdampak pada apa yang akan mereka tulis dan
bagaimana mereka menulisnya. Untuk menggeneralisakan kemungkinan
menulis topic, sangat penting untuk mahasiswa mengeksplor ide-idenya
dengan menggunakan berbagai macam strategi pre-writing yaitu:

1. brainstorming
2.  constructing thought webs and grapgicc organizers
3.  interviewing a person knowledgeable about the topic
4.  engaging in peer or teacher-student discussions and conferences
5.  listening to music
6.  reading about and researching the topic
7.  free writing or timed free writing about the topic
8.  viewing media such as pictures, movies, and television
9.  listing and categorizing information
10. reflecting upon personal experience
11. examining writing models
12. responding to literature
13. role playing and other drama techniques

b. Planning: organizing for drafting. Sesudah mahasiswa mengegeneralisasikan
ide-idenya, mereka harus dapat memutuskan mana topic yang akan dipilih.
Karena itu mahasiswa harus menentukan tujuan, pembaca, latar belakang dan
formatnya karena aspek-aspek itu mempunyai implikasi pada perencanaan dan
pengkonsepan hasil karangan.

Untuk mengembangkan rencana pada konsep mahasiswa
mengorganisasikan informasi selama kegiatan pre- writing dengan
menggunakan outline, batasan cerita, peta, diagram, kartu dan jaring konsep.

c. Drafting: a time to indulge. Bagian ini menekankan pada isi dan arti daripada
cara penulisannya. Mahasiswa mulai menyusun ide-idenya dan berpikir untuk
menggabungkan ide-idenya menjadi sebuah karangan.

d. Post writing: preparing to go public. Persiapan untuk menerbitkan hasil
karangan untuk masyarakat .

Sedangkan menurut Azies Furqanul  (1996:131-138) aktifitas menulis
dibagi secara berjenjang yaitu:

1. Menulis terkontrol, kegiatan yang tidak memakan waktu pengajaran yaitu:
a. Kalimat jigsaw (jigsaw sentences). Aktivitas ini mirip dengan meniru

suatu teks, hanya dilakukannya dengan hati-hati. Mahasiswa harus
mencocokkan setengah dari beberapa kalimat jigsaw di kertas terpisah.

b. Wacana berjenjang (gapped passages). Wacana yang dihilangkan
beberapa katanya, untuk menulis wacana semacam itu paling panjang
terdiri dari dua atau tiga paragraph.
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c. Wacana cloze murni (pure cloze passages). Wacana ini memiliki kata
yang dihilangkan secara teratur. Mahasiswa menulis wacana tersebut
dengan menambahkan kata-kata yang dihilangkan tadi.

d. Wacana cloze pilihan ganda (multiple-choice cloze passages). Sebuah
paragraph dapat dipecah-pecah menjadi serangkaian frasa atau kalimat
pendek. Setiap kalimat diberi dua pilihan atau lebih pada titik-titik
tertentu.

e. Mencari dan menyalin (find and copy). Kegiatan mencari dan
menyalin merupakan latihan yang baik untuk memperbanyak kosakata.
Selain digunakan untuk memperkenalkan kosakata atau uangkapan
baru, kegiatan ini bias mengajak mahasiswa memperhatikan bagian-
bagian wacana yang patut memperoleh perhatian khusus.

f. Dikte (dictation). Merupakan aktivitas yang banyak disukai. Salah satu
cara terbaik melakukan dikte dilaksanakan dalam pasang-pasangan
atau kelompok, yaitu mahasiswa secara bergiliran mendikte baris-baris
sebuah wacana yang telah mereka pelajari.

g. Menyusun kalimat (sentence combining). Mahasiswa diberi sebuah
wacana yang ditulis dalam kalimat pendek. Mahasiswa
menggabungkan kalimat-kalimat ini dengan menggunakan kata
penghubung yang disajikan pada papan tulis.

h. Menyimpulkan (reducing). Mahasiswa diminta menulis kembali
sebuah wacana dengan membuang semua kata atau frasa yang tidak
perlu. Mahasiswa hanya dibolehkan membuat sedikit perubahan pada
struktur kalimat asli.

i. Telegram. Tujuan aktivitas ini adalah membantu mahasiswa agar
mampu menuliskan pesan sesingkat mungkin.

2. Menulis terbimbing, kegiatan  yang dapat dilakukan yaitu:
a. Menggunakan gambar (picture description). Aktivitas ini

menggunakan gambar yang diambil dari majalah atau menggambar
sendiri. Mahasiswa diminta membuat pertanyaan tentang gambar
tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab dalam bentuk tulisan
secara deskriptif.

b. Cerita dengan gambar (picture sequence essay). Di kelas diperlihatkan
sejumlah gambar, antara empat sampai enam buah yang membentuk
rangkaian cerita. Gambar-gambar tersebut dapat juga diacak, kemudian
mahasiswa menulis sebuah cerita dengan bahasa mereka sendiri
berdasarkan gambar tersebut.

c. Kegiatan formal (formal practice). Mahasiswa diminta menyebut
bahan–bahan yang dihasilkan oleh suatu produk kemudian dituliskan
di papan tulis. Dari kalimat-kalimat yang ada di papan tulis mahasiswa
diminta membuat sebuah paragraph pendek tentang apa yang tertulis di
papan tulis tadi.

d. Merangkum (making summary). Dosen membacakan sebuah wacana
secara intensif dan meminta mahasiswa menuliskan ringkasannya.

e. Menggabungkan (making connections). Mahasiswa diminta
menggabungkan sejumlah kalimat dengan menggunakan kata-kata
penghubung yang sesuai.

f. Mencatat (note writing).



152

g. Membalas surat (replying letters). Teknik ini meminta mahasiswa
untuk membalas sebuah surat stimulus.

h. Menulis ulang iklan (replying to advertisements). Mahasiswa diberi
sebuah iklan yang diambil dari Koran atau majalah. Mereka kemudian
diminta untuk menanyakan (1) rincian informasi tertentu atau (2)
mengirimkan rincian tentang diri mereka sendiri.

i. Dialog berpasangan (half dialogues). Tugas pada kegiatan ini,
mahasiswa diminta untuk mengisi bagian penutur yang hilang. Setelah
menyelesaikannya, mereka membandingkan hasil kerjanya dengan
teman sebangkunya.

Pengajaran menulis  hendaknya mahasiswa diberi tugas-tugas menulis
yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalau panjang. Tugas penulisan kalimat juga
sebaiknya bervariasi. Tugas menulis yang bersifat manipulatif dan mekanistis
dapat membosankan mahasiswa.

3. Karakteristik Motivasi Berprestasi
Menurut Degeng (2004:41) ada 6 karakteristik motivasi berprestasi yaitu:

a. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi lebih menyukai terlibat
dalam situasi dimana ada resiko gagal, sedangkan individu yang memiliki
motivasi rendah cenderung memilih tugas-tugas yang memiliki peluang besar
untuk berhasil dikerjakan atau hampir tidak mungkin berhasil kalau
dikerjakan.

b. Faktor kunci yang memotivasi individu berprestasi tinggi adalah kepuasan
intrinsik dari keberhasilan itu sendiri, bukan pada ganjaran ekstrinsik, seperti
uang atau prestise. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan
bekerja keras agar berhasil terlepas dari apakah akan mendapat tambahan uang
atau tidak sebagai ganjaran.

c. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung membuat
pilihan atau tindakan yang realistis. Mereka cenderung realistis dalam menilai
kemampuannya dan menyesuaikan kemampuannya itu dengan tugas-tugas
yang dikerjakan.

d. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menyukai situasi dimana ia
dapat menilai sendiri kemajuan dan pencapaian tujuannya. Ia lebih suka
melakukan kontrol pribadi tas pelaksanaan tugas-tugasnya, menilai sendiri
keberhasilannya dan membuat pertimbangan sendiri dalam mengambil
keputusan daripada dilakukan oleh orang lain.

e. Individu yang bermotivasi berprestasi tinggi memiliki  perspektif waktu jauh
kedepan. Ia cenderung memproyeksikan tujuan-tujuannya lebih jauh ke depan
jika dibandingkan dengan individu yang bermotivasi prestasi rendah. Ia juga
merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat, dan tidak mempunyai waktu yang
cukup untuk mengerjakan tugas.

f. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi tidak selalu menunjukkan
rata-rata nilai yang tinggi di sekolah. Ini mungkin disebabkan bahwa nilai di
sekolah tidak banyak terkait dengan motivasi ekstrinsik. Nilai tidak dapat
dijadikan sebagai indikator yang kuat dari kepuasan instrinsik.
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4. Nilai Motivasi dalam Pengajaran
Menurut Hamalik (2003: 161) motivasi mengandung nilai-nilai sebagai

berikut:
a. Motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya perbuatan belajar murid.

Belajar tanpa adanya motivasi kiranya sulit untuk berhasil.
b. Pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang

disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada pada murid.
c. Pengajaran yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinasi guru untuk

berusaha secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan sesuai
guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa.

d. Berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan menggunakan motivasi
dalam pengajaran erat pertaliannya dengan pengaturan disiplin kelas.

e. Asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral daripada asas mengajar.
Penggunaan motivasi dalam mengajar buku saja melengkapi prosedur
mengajar, tetapi juga menjadi factor yang menentukan pengajaran yang
efektif.

o Cara Memotivasi Mahasiswa Belajar
Memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar mahasiswa karena

fungsinya mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar.
Menurut Hamalik (2003: 156) ada 9 prinsip cara memotivasi belajar siswa yaitu:
a. Kebermaknaan. Siswa akan suka dan bermotivasi belajar apabila hal-hal yang

dipelajari mengandung makna tertentu baginya. Kebermaknaan sebenarnya
bersifat personal karena dirasakan sebagai sesuatu yang penting bagi diri
seseorang.

b. Modelling.Siswa akan suka memperoleh tingkah laku baru bila disaksikan dan
ditirunya. Pelajaran akan lebih mudah dihayati dan diterapkan oleh siswa jika
guru mengajarkannya dalam bentuk tingkah laku model.

c. Komunikasi terbuka. Siswa lebih suka belajar bila penyajian terstruktur
supaya pesan-pesan guru terbuka terhadap pengawasan siswa.

d. Prasyarat. Apa yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya mungkin
merupakan factor penting yang menentukan berhasil atau gagalnya siswa
belajar. Karena itu guru hendaknya berusaha mengetahui/mengenali prasyarat-
prasyarat yang telah mereka miliki.

e. Novelty. Siswa lebih senang belajar bila perhatiannya ditarik oleh penyajian-
penyajian yang baru (novelty) atau masih asing.

f. Latihan/Praktek yang aktif dan bermanfaat.Siswa lebih senang belajar jika
mengambil bagian yang aktif dalam latihan/praktek untuk mencapai tujuan
pengajaran. Praktek secara aktif berarti siswa mengerjakan sendiri, bukan
mendengarkan ceramah dan mencatat pada buku tulis.

g. Latihan terbagi. Siswa lebih senang belajar jika latihan dibagi-bagi menjadi
sejumlah kurun waktu yang pendek. Latihan-latihan secara demikian akan
lebih meningkatkan motivasi siswa belajar dibandingkan dengan latihan y6ang
dilakukan sekaligus dalam jangka waktu yang panjang.

h. Kurangi secara sistematik paksaan belajar. Pada waktu mulai belajar, siswa
perlu diberikan paksaan atau pemompaan. Akan tetapi bagi siswa yang sudah
mulai menguasai pelajaran, maka secara sistematik pemompaan itu dikurangi
dan akhirnya lambat laun siswa dapat belajar sendiri.
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i. Kondisi yang menyenangkan.Siswa lebih senang melanjutkan belajarnya jika
kondisi pengajaran menyenangkan.

5. Prestasi Belajar Menulis (writing)
Tes kemampuan menulis (writing), sebagaimana halnya dengan tes

kemampuan berbicara, cukup potensial untuk dijadikan tes yang bersifat
pragmatik. Pada umunya aktivitas orang menghasilkan bahasa tidak semata-mata
hanya bertujuan demi produktivitas bahas itu sendiri, melainkan karena ada
sesuatu yang ingin dikomunikasikan lewat bahasa. Tes kemampuan menulis
(writing) hendaklah bukan semata-mata tugas untuk menghasilkan bahasa saja,
melainkan bagaimana mengungkapkan gagasan dengan mempergunakan sarana
bahasa tulis secara tepat.

6. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dan motivasi    berprestasi  terhadap
Prestasi Belajar Menulis.

Pembelajaran kontekstual mengasumsikan bahwa secara alamiah pikiran
mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang, dan itu
dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang masuk akal dan bermanfaat.
Perpaduan materi perkuliahan  dengan konteks keseharian mahasiswa di dalam
pembelajaran kontekstual akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang
mendalam di mana mahasiswa kaya akan pemahaman masalah dan cara untuk
menyelesaikannya.. Pembelajaran kontekstual menyajikan suatu konsep yang
mengkaitkan materi perkuliahan yang dipelajari mahasiswa dengan konteks di
mana materi tersebut digunakan, serta hubungan dengan bagaimana seseorang
belajar. Materi perkuliahan akan memiliki arti jika mahasiswa mempelajari materi
perkuliahan yang disajikan melalui konteks kehidupan mereka, dan menemukan
arti di dalam proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih
berarti dan menyenangkan. Mahasiswa akan bekerja keras untuk mencapai tujuan
pembelajaran.

Berdasarkan teori pada bagian terdahulu maka penerapan pembelajaran
kontekstual akan sangat membantu dosen untuk menghubungkan materi
perkuliahan dengan situasi dunia nyata dan memotivasi mahasiswa untuk
membentuk hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dengan kehidupan
mereka sebagai anggota keluarga, warga negara dan pekerja sehingga mahasiswa
dapat mengungkapkannya dalam prestasi belajar menulis. Prestasi belajar menulis
mahasiswa lebih bervariatif tidak lagi monoton dengan model completion atau
substitution yang sifatnya masih controlled writing activities.

Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa program studi
pendidikan bahasa Inggris semester III Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
yang memprogram mata kuliah menulis II (writing) yang berjumlah 150
mahasiswa dengan dibagi menjadi 5 kelas.

Karena jumlah mahasiswa yang terlalu besar serta untuk mendapatkan
jumlah sample yang representative maka peneliti menggunakan teknik sampling
simple random. Adapun cara mengacaknya yaitu dengan melihat hasil pre tes
mahasiswa. Maksudnya adalah pre tes diadakan untuk mendapatkan sample yang
homogen dan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:  kelas C, D dan E.
Setelah diperoleh sampel kelas yang mewakili populasi, penulis kemudian
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mengadakan tes sebanyak 4 kali untuk mengetahui pestasi belajar menulis
mahasiswa dan menyebar angket untuk mengetahui motivasi berprestasi
mahasiswa. Ternyata hasil dari penulis mengumpulkan data tersebut mahasiswa
yang memenuhi persyaratan yaitu mengikuti keseluruhan tes dan angket untuk
masing- masing kelas adalah sebagai berikut :

1. Kelas C sejumlah 22 orang
2. Kelas D sejumlah 20 orang
3. Kelas E sejumlah 18 orang

Hasil tersebut yang digunakan sebagai sample penelitian ini. Karena ada
tiga metode yang ingin diteliti perbedaannya dalam meningkatkan motivasi
berprestasi mahasiswa maka peneliti juga mengundi metode-metode yang
digunakan pada masing-masing kelas sample. Adapun kelas dan metode hasil dari
undian tersebut adalah sebagai berikut:

Kelas C menggunakan metode Problem-based Learning
Kelas D menggunakan metode Authentic Instructions
Kelas E menggunakan metode Cooperative Learning

ANALISIS DATA
Analisis varians dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis satu, dua ketiga.
Karena uji persyaratan analisis khususnya normalitas dan homogenitas terpenuhi.
Perhitungan ini menggunakan program statistik SPSS for Windows versi 11.5.
Hasil perhitungan seperti Tabel berikut:

Tabel . Ringkasan Uji anava Dua Jalur

Sumber Jumlah
Kuadrat

df Rata-rata
Kuadrat

F p

Model terkoreksi
Intersep
metode
motivasi
metode* motivasi
Kesalahan
Total
Total terkoreksi

0,612
2279,750

0,392
0,071
0,079

28,504
2956,530

29,116

5
1
2
1
2

54
60
59

0,122
2279,750

0,196
0,071
0,039
0,526

0,232
4318,

909
0,372
0,134
0,074

0,947
0,000
0,691
0,716
0,928

1. Pengujian Hipotesis Pertama
Ha: Hipotesis yang berbunyi ada perbedaan prestasi belajar menulis

(writing) antara metode belajar berbasis masalah (PBL), metode
pengajaran autentik (AI) dan metode belajar kooperatif (CL)..

Ho: Hipotesis nihil berbunyi tidak ada perbedaan prestasi belajar menulis
(writing) antara metode belajar berbasis masalah (PBL), metode
pengajaran autentik (AI) dan metode belajar kooperatif (CL).

Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar dengan metode
belajar berbasis masalah (PBL) rata-rata sebesar 7,082, prestasi belajar
dengan metode pengajaran autentik (AI) rata-rata sebesar 6,880, sedang
prestasi belajar dengan  metode belajar kooperatif (CL) rata-rata sebesar
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6,983. Dengan demikian dapat dikatakan prestasi belajar dengan metode
belajar berbasis masalah (PBL) dapat menunjukkan prestasi belajar lebih
tinggi daripada prestasi belajar dengan prestasi belajar dengan metode
pengajaran autentik (AI) dan prestasi belajar dengan  metode belajar
kooperatif (CL).

Hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 0,372 sedangkan probabilitas
sebesar 0,691 lebih besar dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat
dikatakan tidak ada perbedaan prestasi belajar menulis (writing) antara
metode belajar berbasis masalah (PBL), metode pengajaran autentik (AI)
dan metode belajar kooperatif (CL).

2. Pengujian Hipotesis Kedua
Ha: Hipotesis yang berbunyi ada perbedaan antara mahasiswa yang

memiliki motivasi berprestasi tinggi dan yang memiliki motivasi
berprestasi rendah terhadap prestasi belajar menulis.

Ho: Hipotesis nihil berbunyi tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang
memiliki  motivasi berprestasi tinggi dan yang memiliki motivasi
berprestasi rendah terhadap prestasi belajar menulis.

Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar dengan motivasi
berprestasi rendah rata-rata sebesar 7,003, sedangkan prestasi belajar dengan

motivasi berprestasi tinggi rata-rata sebesar 6,968. Dengan demikian dapat
dikatakan prestasi  belajar dengan motivasi berprestasi rendah  lebih tinggi

daripada prestasi belajar dengan motivasi berprestasi  tinggi.
Hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 0,134 sedangkan probabilitas

sebesar 0,716 lebih besar dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat
dikatakan tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang memiliki  motivasi
berprestasi tinggi dan yang memiliki motivasi berprestasi rendah  terhadap
prestasi belajar menulis.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga
Ha: Hipotesis yang berbunyi ada interaksi antara pembelajaran kontekstual

dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar menulis  (writing).
Ho: Hipotesis nihil berbunyi tidak ada interaksi antara pembelajaran

kontekstual dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar menulis
(writing).

a. Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar dengan Metode
Problem-Based Learning dengan motivasi berprestasi rendah rata-rata
sebesar 7,180, sedangkan prestasi belajar dengan motivasi berprestasi
tinggi rata-rata sebesar 7,000. Dengan demikian dapat dikatakan prestasi
belajar dengan dengan metode Problem Based Learning dengan
motivasi berprestasi rendah  lebih tinggi daripada prestasi belajar
dengan metode Problem-Based Learning dengan motivasi berprestasi
tinggi.

b. Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar dengan Metode
Authentic Instruction dengan motivasi berprestasi rendah rata-rata
sebesar 6,880, sedangkan prestasi belajar dengan motivasi berprestasi
tinggi rata-rata sebesar 6,880. Dengan demikian dapat dikatakan prestasi
belajar dengan  metode Authentic Instruction dengan motivasi
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berprestasi rendah  sama dengan prestasi belajar dengan metode
Authentic Instruction dengan motivasi berprestasi  tinggi.

c. Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar dengan Metode
Cooperative Learning dengan motivasi berprestasi rendah rata-rata
sebesar 7,025, sedangkan prestasi belajar dengan motivasi berprestasi
tinggi rata-rata sebesar 6,971. Dengan demikian dapat dikatakan prestasi
belajar dengan dengan metode Coopeartive Learning dengan motivasi
berprestasi rendah  lebih tinggi daripada prestasi belajar dengan metode
Cooperative Learning dengan motivasi berprestasi  tinggi.

Hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 0,074  dengan nilai
probabilitas sebesar 0,928 lebih besar dari taraf nyata 0,05. Dengan
demikian dapat dikatakan tidak ada interaksi antara pembelajaran
kontekstual dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar menulis
(writing).

SIMPULAN
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) tidak

ada perbedaan prestasi belajar menulis (writing) antara metode belajar berbasis
masalah (PBL), metode pengajaran autentik (AI), dan metode belajar kooperatif
(CL), (2) tidak ada perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa terhadap prestasi
belajar menulis (writing), (3) tidak ada interaksi antara pembelajaran kontekstual
dan motivasi berprestasi  terhadap prestasi belajar menulis (writing).
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THE INFLUENCE OF COOPERATIVE INTEGRATED READING AND
COMPOSITION (CIRC) METHOD, ROLE PLAYING METHOD, AND
LEARNING MOTIVATION TO THE STUDENTS’ ACHIVEMENT ON

WRITING NARRATIVE TEXT AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF
SMP 23 AND SMP 9 SURABAYA

Gagar Srusia

Abstract:
The aim of this research are (1) to analyze the difference of the students’

achievement between them who are taught using Cooperative Integrated Reading
and Composition (CIRC) method and them who are taught using Role playing
method, (2) to analyze the difference of the students’ achievement between the
students who have high motivation and the students who have low motivation, (3)
to analyze whether there is an interaction among the using of Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) method, Role playing method, and
students’ motivation to the students’ achievement on writing Narrative Text.
The population on this research is all the second year students of SMP 23 and all
the second year students of SMP 9 Surabaya, 589 students. The sample on this
research is 158 students. Using random sampling, 40 students of SMP 23 from
VIII C and 40 students of SMP 9 from VIII A are pointed to join learning process
using Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) method, while 38
students of SMP 23 from VIII E and 40 students of SMP 9 from VIII G are pointed
to join learning process using Role playing method.

The data of students’ achievement on writing Narrative Text are gotten
from the post test; meanwhile the data of learning motivation are gotten from the
questionnaire. The method using in this research is experiment method. The two
ways ANOVA analysis is using to analyze the data.

The conclusion are (1) there is a significant difference of students’
achievement on writing Narrative Text between the students who taught using
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) method and the
students who taught using  Role playing method, the F for the method is 9,190
with signification 0,003, (2) there is a significant difference of students’
achievement between students who have high motivation and students who have
low motivation, the F is 118,159 with the signification 0,000, (3) there is an
interaction among the using of Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC) method, Role playing method, and learning motivation to the students’
achievement on writing Narrative Text, the F of interaction between the method
and motivation is 5,517 with signification 0,020.

Key words: Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) method,
Role playing method, learning motivation and students’
achievement.

I. PENDAHULUAN
Dalam pembelajaran, guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus

aktor. Artinya, pada gurulah terletak keberhasilan proses pembelajaran. Untuk itu
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guru merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan
proses pembelajaran. Selain harus menguasai materi yang akan diajarkan, guru
juga harus menguasai cara-cara, strategi-strategi atau metode-metode agar materi
pembelajaran dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh siswa.

Menurut Degeng (2005:15) bahwa strategi penyampaian isi pembelajaran
merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Sekurang-kurangnya ada dua fungsi dari strategi ini, yaitu: 1) menyampaikan isi
pembelajaran kepada si-belajar, dan 2) menyediakan informasi atau bahan-bahan
yang diperlukan siswa untuk menampilkan unjuk-kerja.
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan metode Role
playing. Alasan peneliti memilih dua metode ini karena kedua metode ini
melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kedua metode tersebut
bertumpu pada dua hal, yakni optimalisasi interaksi antar semua elemen
pembelajaran dan optimalisasi keikutsertaan seluruh indera, emosi, karsa dan
nalar.

Dalam ruang lingkup pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris meliputi
empat aspek ketrampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa yaitu
mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keempat aspek tersebut
merupakan aspek yang terintegrasi dalam pembelajaran, walaupun dalam
Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 (Depdiknas, 2006:2) tentang Standar
Nasional Pendidikan, Bab V, tentang Standar Kompetensi Lulusan, Pasal 25 Ayat
3, dijelaskan bahwa kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa (termasuk
Bahasa Inggris) menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai
dengan jenjang pendidikan, namun dalam penelitian ini ditekankan pada aspek
menulis.

Beberapa tahun belakangan semenjak diharuskan pemerintah untuk
mengadakan ujian praktek pada mata pelajaran Bahasa Inggris siswa tingkat
menengah pertama sebagai salah satu syarat kelulusan, SMP 23 dan SMP 9
Surabaya selalu mengadakan ujian praktek berupa praktek menulis. Karena
kewenangannya diserahkan pada sekolah, maka kriteria kelulusan ujian praktek
diserahkan pada guru-guru pengajar di sekolah masing-masing.

Alasan guru-guru mengapa memilih ujian praktek menulis, karena
kebanyakan siswa-siswa selalu menulis kegiatan yang dialaminya sehari-hari
dalam buku hariannya. Diharapkan dengan kebiasaan mereka menulis, siswa
kelak dapat berhasil baik pada ujian praktek tulis di kelas IX, dapat
mengembangkan kemampuan menulis cerita-cerita yang bersifat Narrative pada
majalah dinding sekolah, pada buletin atau majalah sekolah, dan lebih luas lagi
pada majalah-majalah atau surat kabar yang terbit di kotanya.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan metode
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), metode Role playing
dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada menulis Narrative Text di
kelas VIII.

Untuk mencapai kompetensi berbahasa tersebut, kurikulum 2004
merumuskan sebuah kompetensi, hasil belajar, indikator dan materi pokok yang
berangkat dari seperangkat rasional teoritis dan praktis. Terdapat beberapa
landasan teoritis yang berimplikasi praktis dan mendukung penyusunan kurikulum
2004. Teori tersebut diadopsi sebagai kerangka berfikir sistematis dalam
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mengambil keputusan dan perumusan landasan berfikir, sehingga menjadi model
kompetensi bahasa lisan dan tulis, modul bahasa literasi yang diharapkan dapat
dicapai oleh lulusan.

Dalam pengajaran Bahasa Inggris metode pembelajaran memegang
peranan penting dalam mencapai kompetensi bahasa lisan maupun tulis. Dalam
modul Bahasa Inggris dikatakan bahwa:

“Method: a method is the practical realization of an approach. The
originator of a method have arrived at decision about types of
activities, roles of teachers and learners, the kinds of material which
will be helpful, and some model of syllabus organizations. Methods
include various procedures and techniques as part of their standard
fare. When methods have fixed procedures, informed by a clearly
articulated approach, they are easy to describe. The more all-
embracing they become, however, the more difficult it is to categories
them as real methods in their own right.”(Modul Bahasa Inggris
2008: 70)

Intinya bahwa metode didefinisikan sebagai rencana keseluruhan tentang
penyajian bahan-bahan secara runtut, dimana tidak ada bagian-bagian bahan
tersebut yang menunjukkan pertentangan, dan semua rencana penyajian bahan
tersebut menggunakan pendekatan yang telah dipilih. Tidaklah bijaksana
mengatakan bahwa suatu model pembelajaran tertentu merupakan yang terbaik
sedangkan yang lain dianggap tidak sesuai. Ada banyak faktor yang menentukan
keberhasilan pembelajaran bahasa. Dua faktor diantaranya adalah pendekatan dan
metode pembelajaran. Pilihan sebuah pendekatan akan menentukan pilihan
metode pengajaran dan selanjutnya pemilihan sebuah metode pengajaran akan
menentukan teknik pengajaran, bahan-bahan pengajaran, kegiatan guru-siswa di
kelas serta perangkat assessmennya. Semua faktor tersebut akan mempengaruhi
motivasi, minat, dan sikap pembelajar maupun guru dalam proses pembelajaran.

Siswa Sekolah Menengah Pertama yaitu berumur 11 tahun keatas, menurut
Piaget dalam Paul Suparno (2001:88) sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan
pemikiran teoritis formal berdasarkan proporsi-proporsi dan hipotesis, dan dapat
mengambil kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu. Pada tahap ini
logika remaja mulai berkembang dan digunakan.

Berdasarkan pendapat Wyatt S. Looper dalam Meini Sondang (2008) yang
mengatakan bahwa “Successful Learning Comes from Doing”, yaitu bila tingkat
keterlibatan siswa secara verbal, yaitu membaca dan mendengarkan maka
banyaknya hal yang dapat diingat siswa hanya 10 persen dan 20 persen.
Sedangkan bila keterlibatan siswa secara visual, seperti melihat gambar, video dan
demonstrasi, maka banyaknya hal yang dapat mereka ingat adalah sebesar 30
persen. Ketika siswa terlibat dalam diskusi, maka hal yang dapat diingatnya
sebesar 50 persen. Mengingat keberhasilan datangnya dari melakukan sesuatu,
maka peneliti menganggap bahwa dua metode yaitu metode Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) dan metode Role playing adalah
tepat karena di dalamnya siswa ikut terlibat dan berbuat sesuatu. Dengan metode
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dimana siswa ikut
terlibat secara aktif di dalamnya, diharapkan mampu mengingat materi pelajaran
sebanyak 70 persen. Sedangkan dengan metode Role playing dimana siswa ikut
berbuat secara aktif, maka diharapkan mampu mengingat materi pelajaran
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sebanyak 90 persen. Dengan demikian diharapkan materi pelajaran akan dapat
diingatnya secara maksimal. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Martinus Yamin
(2004:69) yang mengatakan bahwa metode Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC) dan Role playing merupakan interaksi antara siswa dan
siswa, atau siswa dengan guru, untuk menganalisis, memecahkan masalah,
menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara, yang di
dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik
metode itu maka semakin efektif pola pencapaian tujuan. Untuk menetapkan lebih
dahulu apakah sebuah metode dapat disebut baik, diperlukan patokan yang
bersumber dari beberapa faktor. Faktor utama yang menentukan adalah tujuan
yang akan dicapai.

Walaupun metode-metode pembelajaran kooperatif telah diteliti dan
digunakan dalam berbagai mata pelajaran, dua dari mata pelajaran dalam
kurikulum pendidikan dasar yaitu -membaca dan menulis- jelas tidak tersentuh
oleh penelitian tersebut. Bagian ini menggambarkan dasar pemikiran,
pengembangan, dan evaluasi dari Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC), sebuah program yang komprehensif untuk mengajari
pelajaran membaca, menulis dan seni berbahasa pada kelas yang lebih tinggi
(Robert E. Slavin, 2008:200).

Pengembangan Metode Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC) dihasilkan dari sebuah analisis masalah-masalah tradisional dalam
pengajaran pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa. Satu fokus utama
dari kegiatan-kegiatan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
sebagai cerita dasar adalah membuat penggunaan waktu tindak lanjut menjadi
lebih efektif. Para siswa akan termotivasi untuk saling bekerja satu sama lain
dalam kegiatan-kegiatan ini atau rekognisi lainnya yang didasarkan pada
pembelajaran seluruh anggota tim.

Satu aspek penting dalam metode Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC) dan metode Role Playing ialah bahwa metode-metode
tersebut dapat membantu mengembangkan tingkah laku kooperatif dan hubungan
yang lebih baik di antara siswa. Metode ini secara bersamaan membantu siswa
dalam pembelajaran akademis, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran
dan selanjutnya meningkatkan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat
Robert E. Slavin (2008:86) yang menelaah penelitian dan melaporkan hasil
penelitiannya bahwa tehnik pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam
meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan pengalaman belajar individual
atau kompetitif.

Di sekolah saat ini, ada indikasi bahwa pola pembelajaran bersifat teacher
centered. Kecenderungan pembelajaran demikian, mengakibatkan lemahnya
pengembangan potensi diri siswa dalam pembelajaran sehingga prestasi belajar
yang dicapai tidak optimal. Kesan menonjolnya verbalisme dalam pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar di kelas masih terlalu kuat. Hasil penelitian Rofi’uddin
dalam Mahardhika Zifana (2008) tentang interaksi kelas di sekolah dasar
menunjukkan bahwa 95% interaksi kelas dikuasai oleh guru. Pertanyaan-
pertanyaan yang digunakan oleh guru dalam interaksi kelas berupa pertanyaan-
pertanyaan dalam kategori kognisi rendah.



163

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk
memenuhi tuntutan tersebut adalah model belajar Role playing. Menurut
Zuhaerini dalam Mahardhika Zifana (2008), model ini digunakan apabila
pelajaran dimaksudkan untuk: (a) menerangkan suatu peristiwa yang didalamnya
menyangkut orang banyak, dan berdasarkan pertimbangan didaktik lebih baik
didramatisasikan daripada diceritakan, karena akan lebih jelas dan dapat dihayati
oleh anak; (b) melatih anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan masalah-
masalah sosial-psikologis; dan (c) melatih anak-anak agar mereka dapat bergaul
dan memberi kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta
masalahnya.

Seperti Adam Blatner, M.D (2002) juga mengatakan bahwa Role playing,
a derivative of a sociodrama, is a method for exploring the issues involved in
complex social situations. It may be used for the training of professionals or in a
classroom for the understanding of literature, history, and even science. Yang
berarti bahwa Role playing, mirip dengan sosiodrama, adalah sebuah metode
untuk menyelidiki persoalan yang melibatkan situasi sosial yang kompleks. Ini
bisa digunakan untuk pelatihan para profesional atau di dalam kelas untk
pemahaman literatur, sejarah dan bahkan ilmu pengetahuan.

Akhmad Sudradjat (2008) berpendapat serupa, bahwa pengalaman belajar
yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerjasama, komunikatif, dan
menginterprestasikan suatu kejadian. Melalui Role playing, peserta didik mencoba
mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan
dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para peserta didik dapat
mengeksplorasi parasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi
pemecahan masalah.

Faktor lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan
belajar adalah motivasi. Menurut Mc Donald dalam Oemar Hamalik (2008:106)
merumuskan bahwa ”Motivation is an energy change within the person
characterized by affective arousal and anticipatatory goal reaction”, yang
diartikan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri pribadi
seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai
tujuan.

Sedangkan Usman, M.U (1992:24) berpendapat bahwa motivasi adalah
suatu proses untuk menggiatkan suatu motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah
laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan
dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam
mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motif adalah daya dalam diri seseorang yang
mendorongnya untuk melakukan sesuatu, atau keadaan seseorang atau organisasi
yang menyebabkan kesiapannya untuk memulai serangkaian tingkah laku atau
perbuatan.

Dari paparan di atas jelas bahwa motivasi adalah daya upaya seseorang
untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Tujuan bagi siswa tentu saja
untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. Dengan demikian motivasi sangat
berpengaruh pada pencapaian hasil belajar. Siswa yang mempunyai motivasi
tinggi akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Demikian juga siswa yang
sedang-sedang motivasinya, umumnya perolehan hasil belajarnya juga sedang-
sedang saja.
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Ada beberapa ciri siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Ini dapat
dikenali melalui proses belajar mengajar di kelas, sebagaimana dikemukakan
Brown dalam Ali Imron (1996:88) sebagai berikut: tertarik kepada guru, artinya
tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh; tertarik pada mata pelajaran yang
diajarkan; mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya
terutama kepada guru; ingin selalu bergabung dengan kelompok kelas; ingin
identitas dirinya diakui oleh orang lain; tindakan, kebiasaan dan moralnya selalu
dalam kontrol diri; selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali; dan
selalu terkontrol oleh lingkungannya.

Adapun prinsip-prinsip motivasi belajar yang dikemukakan oleh Kenneth
H. Hoover dalam Oemar Hamalik (2008:114), sebagai berikut:
a. Pujian lebih efektif daripada hukuman.
b. Motivasi yang bersumber dari dalam diri individu lebih efektif daripada

motivasi yang berasal dari luar.
c. Tingkah laku (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan keinginan) perlu

dilakukan penguatan (reinforcement).
d. Motivasi mudah menjalar kepada orang lain.
e. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi

belajar.
f. Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat yang

lebih besar untuk melaksanakannya daripada tugas-tugas yang dipaksakan
dari luar.

g. Ganjaran yang berasal dari luar kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif
untuk merangsang minat belajar.

h. Teknik dan prosedur pembelajaran yang bervariasi adalah efektif untuk
memelihara minat siswa.

i. Minat khusus yang dimiliki oleh siswa bermanfaat dalam belajar dan
pembelajaran.

j. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk merangsang minat belajar bagi siswa
yang lamban, ternyata tidak bermakna bagi siswa yang tergolong pandai,
karena adanya perbedaan tingkat kemampuan.

k. Kecemasan yang serius akan menyebabkan kesulitan belajar, dan
mengganggu perbuatan belajar siswa.

l. Tugas-tugas yang terlampau sulit dikerjakan dapat menyebabkan frustasi
pada siswa.

m. Pengaruh kelompok umumnya lebih efektif dalam motivasi belajar
dibandingkan dengan paksaan orang dewasa.

n. Motivasi yang kuat erat hubungannya dengan kreativitas.

Siswa yang menjadi subjek penelitian ini diasumsikan ada yang memiliki
motivasi belajar yang tinggi dan ada yang rendah. Motivasi belajar memegang
peranan yang tidak kalah penting dengan metode mengajar yang digunakan oleh
guru di kelas. Kerena sebaik-baiknya metode yang disampaikan kepada siswa,
tetapi bila siswa mempunyai motivasi yang rendah untuk mempelajari materi yang
diajarkan, maka usaha pembelajaranpun akan sia-sia.

Menurut Ali Imron (1996:89) secara konseptual, motivasi berkaitan erat
dengan prestasi atau perolehan belajar. Pembelajar yang tinggi motivasinya,
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umumnya baik perolehan belajarnya. Demikian juga pembelajar yang sedang-
sedang motivasinya, umumnya perolehan belajarnya juga sedang-sedang saja.

Dengan demikian tingkat motivasi belajar siswa terhadap menulis
Narrative Text sangat berpengaruh terhadap hasil belajarnya.

Menurut pandangan psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu
usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu
tersebut, dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Pandangan seseorang tentang
belajar akan mempengaruhi tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan
belajar, dan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang belajar.
Sekalipun pandangan berbagai pihak terhadap belajar berbeda, namun apabila
pandangan-pandangan yang berbeda dicermati, akan ditemukan bahwa akhirnya
mereka akan sampai pada suatu titik yang sama, bahwa belajar adalah kegiatan
atau usaha untuk berubah. Yaitu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak
trampil menjadi trampil.

Dijelaskan pula bahwa terdapat lima kategori hasil belajar, yakni: a)
informasi verbal (verbal information), b) kemahiran intelektual (intellectual skill),
c) pengaturan kegiatan kognitif (cognitif strategy), d) ketrampilan motorik (motor
skill), dan e) sikap (attitude).

Dari paparan di atas dapat dimaknai bahwa hasil belajar merupakan tolok
ukur keberhasilan seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan
dan tertulis. Keberhasilan itu berupa kemampuan untuk berhubungan dengan
lingkungannya, memiliki kemampuan kognitif, ketrampilan motorik, dan
memiliki kemampuan internal (sikap).

Menulis merupakan satu di antara ketrampilan penting dan besar
manfaatnya dalam kehidupan setiap orang. Graves dalam Suntari (2003:68) dalam
mengemukakan bahwa menulis mempunyai manfaat atau kebergunaan bagi
kehidupan seseorang. Pertama, menulis menyumbangkan kecerdasan. Kedua,
menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreatif. Ketiga, menulis dapat
menumbuhkan keberanian. Keempat, menulis dapat mendorong kemauan dan
kemampuan mengumpulkan informasi.

Pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa menulis adalah menurunkan,
melukiskan, melahirkan atau mengungkapkan pikiran dan atau perasaan melalui
lambang-lambang grafik dalam hal ini tulisan, yang menggambarkan suatu bahasa
yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-
lambang grafik tersebut. Jadi menulis berarti melakukan hubungan dengan tulisan.

Salah satu ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP/MTs
adalah kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks fungsional pendek
dan monolog serta esei berbentuk procedure, descriptive, recount, narrative dan
repot.

Narrative Text is a kind of functional text to amuse, entertain and to deal
with problematic events which lead to a crisis or turning point of some kind,
which in turn finds a resolution (developing English Competenceies for Grade XI
of Language Programme). Yang intinya adalah bahwa Narrative Text merupakan
cerita hiburan bisa saja berupa dongeng atau legenda. Sedangkan bagian-bagian
dari Narrative Text adalah Orientation (pengenalan tokoh, tempat, dan waktu,
Complication (konflik) dan Resolution (penyelesaian dari konflik-konflik).
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Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa jika konsep metode
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan metode Role
playing dapat diterapkan akan berdampak baik terhadap hasil belajar siswa.

Oemar Hamalik (2008:109) mengatakan bahwa kemunculan sifat
motivasi, apakah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik bergantung dan
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni: a) tingkat kesadaran diri siswa atas
kebutuhan, dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapainya, b) sikap
guru terhadap kelas, guru yang bersikap bijak dan selalu merangsang siswa untuk
berbuat ke arah suatu tujuan yang jelas dan bermakna akan menimbulkan sifat
intrinsik, c) pengaruh kelompok siswa, d) suasana kelas juga berpengaruh
terhadap muncul sifat tertentu pada motivasi belajar siswa. Suasana kebebasan
yang bertanggung jawab tentunya lebih merangsang munculnya motivasi
intrinsik.

Penerapan metode Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC) dan metode Role playing adalah salah satu usaha guru untuk merangsang
siswa untuk berbuat ke arah suatu tujuan yang jelas dan bermakna. Selain kedua
metode ini sangat menarik, keduanya juga berupa metode interaktif, yang dalam
pelaksanaannya siswa dibagi dalam beberapa kelompok, sehingga diharapkan
dapat mempengaruhi munculnya motivasi intrinsik yang dapat meningkatkan hasil
belajar.

II. METODE PENELITIAN
1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri 23 Surabaya yang berjumlah 309 siswa dan seluruh siswa kelas VIII
SMP Negeri 9 Surabaya yang berjumlah 280 siswa. Sehingga jumlah populasi
penelitian ini adalah 589 siswa.

2. Sampel Penelitian
Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive

sampling, yaitu karena berdasarkan pertimbangan tertentu kepala sekolah di
dua sekolah hanya mengijinkan dua kelas saja yang digunakan sebagai obyek
penelitian ini. Penentuan sampel yang diambil adalah penentuan sampel
secara acak (random sampling), dengan asumsi bahwa penyebaran
kemampuan siswa seluruhnya di dua sekolah tersebut adalah sama. Jumlah
sampel pada penelitian ini berjumlah 158 siswa.

Sampel Penelitian
Sekolah Kelas Perlakuan Jumlah Siswa

SMPN 23 Surabaya VIII  C CIRC 40
VIII   E Role playing 38

SMPN 9 Surabaya VIII  A CIRC 40
VIII G Role playing 40

JUMLAH 4 kelas 158

3. Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan wawancara untuk memperoleh data

tentang kemampuan siswa. Dari hasil wawancara dengan wali kelas dan
kepala sekolah diperoleh data bahwa kemampuan siswa kelas VIII SMP



167

Negeri 23 dan SMP negeri 9 adalah sama. Dengan alasan ini pula maka pada
penelitian ini tidak diperlukan pretes.

Instrumen yang ditujukan pada wali kelas-wali kelas Sekolah
Menengah Pertama 23 dan 9 dan pada kepala Sekolah Menengah Pertama 23
dan 9 Surabaya adalah wawancara untuk mengetahui data awal tentang siswa.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini diadakan angket tertutup yang dilakukan pada

saat proses penelitian berlangsung. Pada angket ini tiap jawaban ”sangat
setuju” diberi nilai 5, tiap jawaban ”setuju” bernilai 4, tiap jawaban ”ragu-
ragu” bernilai 3, tiap jawaban ”tidak setuju” nilainya 2, dan tiap jawaban
”sangat tidak setuju” diberi nilai 1.

Untuk mengukur varibel terikat digunakan tes hasil belajar Bahasa
Inggris yang berupa soal tes tulis karya guru. Pada sampel penelitian ini
diberikan tes kebahasaan berupa soal pilihan ganda (Multiple Choice),
memasang tanda baca, menyusun kembali paragraph untuk menjadikan
bacaan yang bagus, dan menulis cerita Narrative text dengan menggunakan
versi dan kosa kata siswa sendiri.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar yang
digunakan adalah buatan guru yang belum distandarkan, meskipun dalam
penyusunannya telah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berlaku. Untuk
memperkuat instrumen tes ini diperlukan pertimbangan dan penilaian teman
sejawat yang mengajar bidang studi Bahasa Inggris.

5. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian menggunakan desain eksperimental. Dalam

rancangan ini suatu kelompok subyek yang diambil dari populasi siswa SMP
Negeri 23 diambil secara acak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama
dikenakan perlakuan dengan menggunakan metode Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) dan kelompok kedua dikenakan perlakuan
dengan menggunakan metode Role playing, setelah itu dilakukan pengukuran
terhadap variable tergantung (terikat). Begitu juga dilakukan hal yang sama
terhadap populasi siswa dari SMP Negeri 9, diambil secara acak menjadi dua
kelompok. Kelompok pertama dikenakan perlakuan dengan menggunakan
metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan
kelompok kedua dikenakan perlakuan dengan menggunakan metode Role
playing, lalu setelah itu dilakukan pengukuran terhadap variable tergantung
(terikat). Rancangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hubungan Motivasi dan Metode
Metode

Motivasi
metode Cooperative
Integrated Reading
and Composition

(CIRC)(A1)

metode Role
playing (A2)

motivasi tinggi
(B1)

YA1B1 YA2B1

motivasi rendah
(B2)

YA1B2 YA2B2

Keterangan:
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YA1B1 = hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi setelah
diberiperlakuan dengan menggunakan metode Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC).

YA2B1  =  hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi setelah diberi
perlakuan dengan menggunakan metode Role playing.

YA1B2  = hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah setelah diberi
perlakuan dengan menggunakan metode Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC).

YA2B2  = hasil belajar siswa yang memiliki motivasi rendah setelah diberi
perlakuan dengan menggunakan metode Role playing.

6. Teknik Analisis Data
Data akan diolah dengan Anava Dua Jalur. Untuk menjawab ketiga

rumusan masalah digunakan analisa Anava Dua Jalur. Uji Normalitas untuk
metode dan motivasi digunakan uji analisa Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan
untuk menguji Kesamaan Varians Antar Interaksi digunakan uji analisis
Levene.

7. Hasil Penelitian
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, berikut disajikan gambaran umum
nilai statistik deskriptif dari data yang didapat.

Statatistik Deskriptif
METODE MOTIVASI Rerata Std. Deviasi N
Pendekatan

CIRC
Mot_tinggi 76,79 9,688 33
Mot_rendah 65,29 8,061 45

Total 70,15 10,432 78
Pendekatan
Role playing

Mot_tinggi 75,87 6,192 45
Mot_rendah 58,03 9,862 35

Total 68,06 11,938 80
Total Mot_tinggi 76,26 7,818 78

Mot_rendah 62,11 9,549 80
Total 69,09 11,233 158

Dengan bantuan program statistika SPSS, didapat hasil seperti yang
disajikan dalam tabel  Anava sebagai berikut :

Tabel ANAVA
Sumber Varians JK db RJK F Sig.

METODE 647,872 1 647,872 9,190 0,003
MOTIVASI 8330,175 1 8330,175 118,159 0,000

METODE * MOT. 388,934 1 388,934 5,517 0,020
Galat 10856,93 154 70,500
Total 774121,00 159

Dari tabel di atas didapat nilai F untuk metode adalah 9,190 dengan
signifikansi 0,003. Jika digunakan tingkat signifikan  = 5 %, maka dengan
signifikansi 0,003 ini berarti hipotesis alternatif diterima. Ini berarti “Ada
perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode
CIRC dan metode Role playing pada pokok bahasan menulis Narrative Text
siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya”.
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Juga dari tabel tersebut didapat nilai F untuk motivasi adalah
118,159 dengan signifikansi 0,000. Jika digunakan tingkat signifikan  = 5
%, maka dengan signifikansi 0,000 ini berarti hipotesis statistik alternatif
diterima. Ini berarti “Ada perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki
motivasi tinggi dengan siswa yang mempunyai motivasi rendah pada pokok
bahasan menulis Narrative Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP
Negeri 9 Surabaya”.

Akhirnya dari tabel di atas juga didapat nilai F untuk interaksi
metoda dan motivasi adalah 5,517 dengan signifikansi 0,020. Jika digunakan
tingkat signifikan  = 5 %, maka dengan signifikansi 0,020 (yang lebih kecil
dari 5 %) ini berarti  hipotesis statistik alternatif diterima. Ini berarti “Ada
interaksi antara penggunaan metode CIRC, metode Role playing dan motivasi
belajar terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan menulis Narrative
Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya”.

Ringkasan hasil pengujian hipotesis yang telah dipaparkan diatas
adalah sebagai berikut :
1. Ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan

metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan
metode Role playing pada pokok bahasan menulis Narrative Text siswa
kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya, dengan  nilai F
untuk metode adalah 9,190 dengan signifikansi 0,003.

2. Ada perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan
siswa yang mempunyai motivasi rendah pada pokok bahasan menulis
Narrative Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9
Surabaya, dengan nilai F adalah 118,159 dengan signifikansi 0,000.

3. Ada interaksi antara penggunaan metode Cooperative Integrated Reading
and Composition (CIRC), metode Role playing dan motivasi belajar
terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan menulis Narrative Text
siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya, dengan nilai
F untuk interaksi metode dan motivasi adalah 5,517 dengan signifikansi
0,020.

III. PEMBAHASAN

A. Hipotesis 1
Ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan

menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC) dan metode Role Playing pada pokok bahasan menulis Narrative Text
siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya.

Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
dan metode Role playing adalah suatu metode yang tepat untuk mata pelajaran
Bahasa Inggris bagi siswa Sekolah Menengah Pertama karena di dalamnya
siswa ikut terlibat dan berbuat sesuatu. Dengan metode CIRC dimana siswa
ikut terlibat secara aktif di dalamnya, diharapkan mampu mengingat materi
pelajaran sebanyak 70 persen. Sedangkan dengan metode Role playing dimana
siswa ikut berbuat secara aktif, maka diharapkan mampu mengingat materi
pelajaran sebanyak 90 persen. Dengan demikian diharapkan materi pelajaran
akan dapat diingatnya secara maksimal. Hal ini sesuai juga dengan pendapat
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Martinus Yamin (2004:69) yang mengatakan bahwa metode CIRC dan Role
playing merupakan interaksi antara siswa dan siswa, atau siswa dengan guru,
untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan
topik atau permasalahan tertentu.

Robert E. Slavin (2008:200) juga menekankan bahwa tujuan utama
dari metode CIRC adalah menggunakan tim-tim kooperatif untuk membantu
para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat
diaplikasikan secara luas.

Satu aspek penting dalam metode CIRC dan metode Role playing
ialah bahwa metode-metode tersebut dapat membantu mengembangkan
tingkah laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik di antara siswa. Metode
ini secara bersamaan membantu siswa dalam pembelajaran akademis,
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan selanjutnya
meningkatkan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat  Robert E. Slavin
(2008:86) yang menelaah penelitian dan melaporkan hasil penelitiannya
bahwa tehnik pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam meningkatkan hasil
belajar dibandingkan dengan pengalaman belajar individual atau kompetitif.

Dari uraian diatas terlihat  kekurangan dan kelebihan metode CIRC
dan metode Role playing, hal ini sesuai dengan hasil analisis data yaitu nilai F
untuk metode adalah 9,190 dengan signifikansi 0,003.  Ini berarti ada
perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode
CIRC dan metode Role Playing pada pokok bahasan menulis Narrative Text
siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya.

B. Hipotesis 2
Ada perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi

dengan siswa yang mempunyai motivasi rendah pada pokok bahasan menulis
Narrative Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya,
dengan nilai F adalah 118,159 dengan signifikansi 0,000.

Motivasi adalah daya upaya seseorang untuk melakukan sesuatu
untuk mencapai tujuan. Tujuan bagi siswa tentu saja untuk mencapai hasil
belajar yang tinggi. Dengan demikian motivasi sangat berpengaruh pada
pencapaian hasil belajar. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi akan
memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Demikian juga siswa yang sedang-
sedang motivasinya, umumnya perolehan hasil belajarnya juga sedang-sedang
saja.

Motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila orang tersebut tidak
mempunyai keinginan, cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi dirinya.
Oleh karena itu, dibutuhkan pengkondisian tertentu, agar diri kita atau
siapapun juga yang menginginkan semangat untuk belajar dapat termotivasi.

Sekalipun pandangan berbagai pihak terhadap belajar berbeda, namun
apabila pandangan-pandangan yang berbeda dicermati, akan ditemukan bahwa
akhirnya mereka akan sampai pada suatu titik yang sama, bahwa belajar
adalah kegiatan atau usaha untuk berubah. Yaitu berubah dari tidak tahu
menjadi tahu, dari tidak trampil menjadi trampil.  Hasil belajar merupakan
tolok ukur keberhasilan seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk
bahasa, lisan dan tertulis. Keberhasilan itu berupa kemampuan untuk
berhubungan dengan lingkungannya, memiliki kemampuan kognitif,
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ketrampilan motorik, dan memiliki kemampuan internal (sikap). Hasil belajar
akan meningkat jika motivasi siswa juga tinggi.

Motivasi adalah pendorong utama bagi setiap individu untuk
melakukan segala macam aktifitas, apapun itu bentuknya. Apabila siswa
memiliki motivasi belajar yang tinggi mudah bagi guru untuk mengarahkan
dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Tetapi apabila motivasi belajar
siswa rendah, maka guru mempunyai tugas yang lebih berat, karena guru
sesuai dengan fungsinya sebagai motivator, harus dapat membangkitakn
motivasi belajar siswa dengan berbagai cara agar siswa mendapatkan hasil
belajar yang maksimal. Menurut Ali Imron (1996: 89) secara konseptual,
motivasi berkaitan erat dengan prestasi atau perolehan belajar. Pembelajar
yang tinggi motivasinya, umumnya baik perolehan belajarnya. Demikian juga
pembelajar yang sedang-sedang motivasinya, umumnya perolehan belajarnya
juga sedang-sedang saja. Dengan demikian tingkat motivasi belajar siswa
terhadap menulis Narrative Text sangat berpengaruh terhadap hasil belajarnya.

Dari paparan diatas ternyata sesuai dengan hasil penelitian di lapangan
yaitu ada perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan
siswa yang mempunyai motivasi rendah pada pokok bahasan menulis
Narrative Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya,
dengan nilai F adalah 118,159 dengan signifikansi 0,000. Lebih lanjut jika
dilihat rerata hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi lebih besar
daripada siswa yang mempunyai motivasi rendah pada pokok bahasan menulis
Narrative Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya.

C. Hipotesis 3
Ada interaksi antara penggunaan metode Cooperative Integrated

Reading and Composition (CIRC), metode Role playing dan motivasi belajar
terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan menulis Narrative Text siswa
kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya.
Penggunaan metode CIRC dan metode Role playing, memungkinkan siswa
secara langsung memperoleh konsep-konsep baru yang kesemuanya
merupakan dari hasil pengalaman yang mereka peroleh. Yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana usaha dan kreativitas guru, agar siswa tidak
hanya menerima informasi dari guru, atau dari bahan bacaan saja. Dengan
melaksanakan serangkaian kegiatan, siswa dapat membentuk berbagai
keterampilan dan pengalaman yang dapat melatih keterampilan proses
berpikir. Dengan demikian internalisasi pesan-pesan yang diperoleh tidak
hanya melalui pendekatan konseptual atau pendekatan faktual saja, tetapi
melalui pendekatan keterampilan proses.

Konsep metode CIRC dan metode Role playing dapat diterapkan akan
berdampak baik terhadap hasil belajar siswa. Oemar Hamalik (2008:109)
mengatakan bahwa kemunculan sifat motivasi, apakah motivasi intrinsik atau
motivasi ekstrinsik bergantung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni:
(1) tingkat kesadaran diri siswa atas kebutuhan, dan kesadaran atas tujuan
belajar yang hendak dicapainya, (2) sikap guru terhadap kelas, guru yang
bersikap bijak dan selalu merangsang siswa untuk berbuat ke arah suatu tujuan
yang jelas dan bermakna akan menimbulkan sifat intrinsik, (3) pengaruh
kelompok siswa, (4) suasana kelas juga berpengaruh terhadap muncul sifat
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tertentu pada motivasi belajar siswa. Suasana kebebasan yang bertanggung
jawab tentunya lebih merangsang munculnya motivasi intrinsik.

Penerapan metode CIRC dan metode Role playing adalah salah satu
usaha guru untuk merangsang siswa untuk berbuat ke arah suatu tujuan yang
jelas dan bermakna. Selain kedua  metode ini sangat menarik, keduanya juga
berupa metode interaktif, yang dalam pelaksanaannya siswa dibagi dalam
beberapa kelompok, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi munculnya
motivasi intrinsik yang dapat meningkatkan hasil belajar mereka.

Dari uraian diatas ternyata sesuai dengan hasil penelitain yaitu ada
interaksi antara penggunaan metode CIRC, metode Role playing dan motivasi
belajar terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan menulis Narrative
Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya, dengan
nilai F untuk interaksi metode dan motivasi adalah 5,517 dengan signifikansi
0,020.

IV. Simpulan dan Saran
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan
metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan
metode Role playing pada pokok bahasan menulis Narrative Text siswa kelas
VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya. Dengan metode Role
playing dimana siswa ikut berbuat secara aktif, siswa mampu mengingat
materi pelajaran sebanyak 90 persen. Dengan metode CIRC dimana siswa
ikut terlibat secara aktif di dalamnya, siswa mampu mengingat materi
pelajaran sebanyak 70 persen.

2. Ada perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan
siswa yang mempunyai motivasi rendah pada pokok bahasan menulis
Narrative Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya.

3. Ada interaksi antara penggunaan metode CIRC, metode Role playing dan
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan menulis
Narrative Text siswa kelas VIII SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 9 Surabaya.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil  penelitian
ini adalah:

1. Karena tingkat keterampilan menulis siswa sangat baik, maka metode
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), ini dapat
digunakan oleh guru bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan siswa.
Namun, sebelum digunakan pada sekolah lain selain pada sekolah uji
lapangan diperlukan analisis siswa dan analisis media agar pembelajaran
dapat menghasilkan keterampilan yang lebih tinggi.

2. Karena motivasi siswa dalam pembelajaran menulis yang diajar dengan
metode pembelajaran CIRC mencapai tingkat efektif, maka perlu
dikembangkan dalam penelitian lain untuk pokok bahasan yang lain.

3. Karena motivasi siswa dalam pembelajaran menulis yang diajar dengan
metode pembelajaran CIRC tinggi, maka perlu diterapkan pada tiga aspek
ketrampilan Bahasa Inggris yang lain, yaitu mendengarkan, berbicara, dan
membaca.

4. Karena terhadap metode CIRC siswa merasa senang serta termotivasi maka
metode ini perlu dikembangkan pada level kelas yang lain.
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5. Terhadap metode CIRC siswa mendapat hasil belajar yang tinggi, maka
metode ini perlu dikembangkan pada kelas-kelas yang berbeda.

6. Untuk guru pada umumnya diharapkan dapat menciptakan kondisi yang dapat
memperkuat hasil belajar siswa dan dapat membuat siswa lebih termotivasi,
misalnya menggunakan media dan sumber belajar lain.

7. Diharapkan guru dapat menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan
materi yang akan diajarkan dan situasi yang ada, agar dapat membangkitkan
semangat belajar siswa, sebab metode mengajar yang sesuai akan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

8. Karena terhadap metode CIRC siswa  merasa senang dan mendapatkan hasil
belajar yang maksimal, daripada hanya mendengarkan ceramah saja maka
metode ini perlu diterapkan dan dikembangkan terus.

9. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mencoba metode CIRC, atau metode
mengajar yang lain pada pokok bahasan yang lain atau pada bidang studi
yang lain, karena metode yang sesuai pada pembelajaran untuk mata
pelajaran tertentu belum tentu sesuai pada proses pembelajaran mata
pelajaran yang lain. Juga metode mengajar pada kelas dan situasi tertentu
belum tentu sesuai jika digunakan pada kelas dan situasi yang lain.
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PENGARUH METODE INQUIRY DAN PEMBELAJARAN  LANGSUNG
SERTA MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR

MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMPN 26 DAN SMPN 25 KOTA
SURABAYA

Gunawan Supriadi

Abstract
Inquiry method of learning and motivation in learning and direct

learning is a part that affects learning in mathematics achievement that will be
examined in this research. While the purpose of this research to see if there are
differences in the learning of mathematics students Class VII SMPN 26 and 25
SMPN Surabaya between that follow the inquiry method of learning with and
learning directly, to see if there are differences in learning achievement between
students who have high motivation in learning and students who have low
motivation to learn, and to learn about the interaction between the method of
learning with the study of achievement motivation in learning mathematics Class
VII SMPN 26 and 25 SMPN Surabaya.

Type of research is experimental research, and class 4 used in the
research samples. Sampling techniques is the type of probability sampling simple
random sampling. Analysis of data using the formula Anova Two Paths for the
hypothetical first found the price F of 34.922 and 0.000 for the significance of the
two hypothetical found the price of 292,488 and F significance of 0.000 for the
three hypothetical practice techniques statistically Anova Two Paths found the
price of 9,627 F and significance of 0.002.

Result from the study: (1) there are differences in mathematics
achievement of students studying Class VII SMPN 26 and 25 SMPN Surabaya
between that follow the inquiry method of learning with and learning directly, (2)
there are differences between the study results that have a high motivation to
learn and have low motivation to learn (3) there is interaction between the
method of learning with the study of achievement motivation in learning
mathematics Class VII SMPN 26 and 25 SMPN Surabaya.

Key words: inquiry method, direct learning method, motivation, learning outcome

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran para pendidik di samping
menguasai bahan atau materi ajar, tentu perlu pula mengetahui bagaimana cara
materi ajar itu disampaikan dan bagaimana pula karakteristik peserta didik yang
menerima materi pelajaran tersebut. Kegagalan pendidik dalam menyampaikan
materi ajar selalu bukan karena ia kurang menguasai bahan, tetapi karena ia tidak
tahu bagaimana cara menyampaikan  materi pelajaran tersebut dengan suasana
yang menyenangkan dan juga mengasikkan. Agar peserta didik dapat belajar
dengan suasana menyenangkan dan mengasikkan, maka pendidik perlu memiliki
pengetahuan tentang pendekatan dan teknik-teknik mengajar yang baik dan tepat
(Sagala, 2007: v).



176

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja tetapi
lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik (Sagala, 2007:3).
Matematika adalah berkenaan dengan ide-ide abstrak yang tersusun secara
hirarkis dan penalaran deduktif. Matematika sering diferensi sebagai suatu
kemampuan sistem dimana masing-masing sistem mempunyai sistem tersendiri
dan bersifat deduktif aksiomatik. Matematika berkenaan dengan ide-ide atau
konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif .

Pendapat di atas lebih menitikberatkan pada ide/konsep atau hubungan yang
diatur secara hirarki, maka belajar matematika harus dilakukan secara bertahap
dan kontinu. Belajar matematika merupakan belajar dengan menggunakan
struktur-struktur matematika dan juga mencari hubungan antara konsep dan
struktur matematika.

Belajar matematika pada hakekatnya adalah aktivitas mental yang tinggi
untuk memahami arti struktur-struktur, hubungan-hubungan, simbol-simbol
kemudian menerapkannya dalam situasi nyata. Jadi belajar matematika
merupakan suatu proses aktif yang sengaja dilakukan untuk memperoleh
pengetahuan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku.
Berkenaan dengan pembelajaran, tidak ada pembelajaran yang sempurna, selalu
ada celah untuk memperbaikinya karena itu pembelajaran harus dikaji secara terus
menerus agar lebih baik dan lebih baik. Pengkajian pembelajaran dimaksudkan
untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran agar terjadi
peningkatan mutu pembelajaran terus menerus (UPI-Teacher Institute, 2008:29).
Karena itu lembaga–lembaga pendidikan yang mendidik calon guru memberikan
bekal teoritis dan pengalaman praktek kependidikan. Bekal teoritis meliputi
berbagai disiplin ilmu yang menunjang pemahaman teori dan konsep belajar
mengajar. Sedangkan bekal praktis diperoleh melalui kegiatan pengamatan
terhadap guru dalam mengajar serta melakukan praktek   (Ali, 2004:8).

Atas dasar pemikiran ini peneliti ingin mengetahui pengaruh metode
inquiry dan pembelajaran langsung serta motivasi belajar terhadap prestasi belajar
matematika siswa kelas VII SMPN 26 dan SMPN 25 Surabaya. Prestasi belajar
adalah cermin keberhasilan siswa dalam proses belajar di sekolah. Demikian
pentingnya arti prestasi belajar, maka usaha dalam pendidikan diarahkan pada
peningkatan prestasi belajar. Belajar akan membuahkan prestasi belajar. Belajar
merupakan suatu aktifitas yang berkaitan dengan penataan informasi,reorganisasi
perseptual, dan proses internal (Budiningsih, 2005:48). Prestasi belajar
dipengaruhi banyak faktor. Banyak diantara faktor pengaruh itu berada di luar
kendali guru, misalnya, karakteristik dan latar belakang siswa, tujuan
pembelajaran,kondisi dan mutu sarana dan prasarana, manajemen, dan lain-
lain(Leksono,2008:24). Menurut Winkel yang dikutip oleh Setiawan, Yasin
(2008). prestasi belajar adalah istilah untuk menunjukkan suatu pencapaian
tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena suatu usaha telah dilakukan oleh
seseorang. Prestasi belajar adalah prestasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan
seseorang yang dicapai karena telah melakukan usaha belajar yang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, prestasi belajar dalam penelitian ini adalah
hasil yang dicapai siswa setelah kegiatan pembelajaran. Pengukuran hasil yang
dicapai setelah proses pembelajaran adalah melalui evaluasi dengan menggunakan
alat ukur yang kualitasnya baik. Alat ukur tersebut adalah tes prestasi yang
mengacu kepada ranah kognitif dalam bentuk tertulis.
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Selanjutnya kaitan dengan uraian yang telah disebutkan di atas, maka
Sudjarwo  (1989:235) mendefinisikan bahwa: Penilaian (evaluasi) hasil belajar
adalah sebagai proses kegiatan untuk menyimpulkan apakah tujuan intruksional
suatu program telah tercapai. Caranya adalah dengan melakukan pengukuran dan
penilaian terhadap kesesuaian antara tujuan intruksional yang telah ditetapkan
dengan prestasi hasil belajar yang diperoleh melalui tes atau ujian.

Kegagalan pendidik dalam menyampaikan materi ajar selalu bukan karena
ia kurang menguasai bahan, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana cara
menyampaikan  materi pelajaran tersebut dengan suasana yang menyenangkan
dan juga mengasikkan. Agar peserta didik dapat belajar dengan suasana
menyenangkan dan mengasikkan, serta memperoleh hasil yang baik, maka
pendidik perlu memiliki pengetahuan tentang pendekatan dan teknik-teknik
mengajar yang baik dan tepat (Sagala, 2007: v).

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran adalah metode inquiry.
Pendekatan inquirí dapat dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syarat berikut:  (1)
guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan lepada kelas
dan sesuai dengan daya nalar siswa, (2) guru harus terampil menumbuhkan
motivasi  relajar siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, (3)
adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup, (4) adanya kebebasan siswa
untuk berpendapat, berkarya, berdiskusi, (5) partisipasi setiap siswa dalam setiap
kegiatan belajar, (6) guru tidak banyak campur tangan dan intervensi terhadap
kegiatan siswa (Sagala, 2007:197).

Metode penemuan (inquiry) diartikan sebagai suatu prosedur mengajar
yang mementingkan pengajaran perseorangan, manipulasi obyek dan lain-lain
percobaan, sebelum sampai ke generalisasi. Metode inquiry merupakan komponen
dari praktek pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara
belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan
reflektif (Suryosubroto2002:192).

Kegiatan inquiry dapat dilaksanakan pada saat tatap muka atau pada saat
kegiatan terjadwal (Sagala, 2007:197). Metode inquiry menurut Suryosubroto
(2002:192) adalah perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam.
Artinya proses inqury mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi
tingkatannya, misalnya merumuskan problema, merancang Inquiry, melakukan
Inquiry, mengumpulkan dan menganalisa data, menarik kesimpulan, dan
sebagainya.

Strategi pelaksanaan inquiry adalah: (1) Guru memberikan penjelasan,
instruksi atau pertanyaan terhadap materi yang akan diajarkan. (2) Memberikan
tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan, yang jawabannya bisa
didapatkan dari semua sumber belajar. (3) Guru memberikan penjelasan terhadap
persoalan-persoalan yang mungkin membingungkan peserta didik. (4) Resitasi
untuk menanamkan fakta-fakta yang telah dipelajari sebelumnya. (5) Siswa
merangkum dalam bentuk rumusan sebagai kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan (Mulyasa, 2005:236).

Di samping metode inquiry faktor lain yang diprediksikan berpengaruh
terhadap hasil belajar adalah metode pembelajaran langsung. Metode
pembelajaran langsung disebut juga metode pembelajaran direct instruction.
Secara umum model pembelajaran langsung telah didesain untuk mempromosikan
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siswa dalam hal mempelajari pengetahuan yang tersruktur dengan baik dan dapat
diajarkan dalam suatu bentuk langkah-per-langkah (Meta, 2008:1).

Seperti halnya model-model pembelajaran yang lain, model pembelajaran
langsung dapat dideskripsikan dalam tiga ciri, yaitu: (1) hasil pembelajaran yang
akan dikuasai siswa dari model pembelajaran ini; (2) sintaks atau langkah-langkah
keseluruhan kegiatan belajar-mengajar dan; (3) lingkungan belajar pada model
pembelajaran ini (Meta, 2008:1). Model direct instruction dirancang secara khusus
untuk memfasilitasi siswa mempelajari pengetahuan deklaratif dan pengetahuan
prosedural yang diajarkan selangkah demi selangkah (Nur, 2000:1).

Dalam penerapan metode pembelajaran langsung haruslah diperhatikan
dan diikuti secara berurutan langkah-langkah kegiatan atau sintaks pengajaran
langsung sebagai berikut: (1) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa,
dimana peran guru adalah menjelaskan tujuan pembelajaran khusus, memberikan
informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, serta mempersiapkan
siswa untuk belajar, (2) Mendemonstrasikan pengetahuan atau ketrampilan,
dimana peran guru adalah mendemonstrasikan dengan benar, atau menyajikan
informasi langkah demi langkah, (3) Membimbing pelatihan, dimana peran guru
adalah merencanakan, mempersiapkan, dan memberi bimbingan pelatihan awal,
(4) Mengecek pemahaman dan memberi umpan balik, dimana peran guru adalah
mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, serta
memberi umpan balik, (5) Memberikan kesempatan, dimana peran guru adalah
mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan perhatian
khusus pada penerapan situasi lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari (Nur,
2000:1).

Selain dua faktor tersebut di atas yaitu metode inquiry dqn metode
pembelajaran langsung, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hasil belajar
peserta didik adalah motivasi belajar.

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis
yang sangat penting. Semangat belajar siswa didorong oleh motivasi belajar yang
timbul daridalam diri siswa (intrinsik) dan faktor dari luar (ekstrinsik) diri siswa.
Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan di sebabkan oleh
kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi belajar
sehinga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Dengan
demikian, bisa dikatakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan
oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh tidak ada
dorongan atau motivasi (Nurhidayati, 2008).

Motivasi sangat erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab memang
motivasi muncul karena kebutuhan. Seseorang akan terdorong untuk bertindak
manakala dalam dirinya ada kebutuhan. Kebutuhan ini yang menimbulkan suatu
ketidakseimbangan (ketidakpuasan) yaitu ketegangan-ketegangan, dan ketegangan
itu akan hilang manakala kebutuhan itu telah terpenuhi (Nurhidayati, 2008).
Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam
belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Menurut
Dimyati dan Mudjiono yang dikutip oleh Sagala (2007), motivasibelajar juga
penting diketahui oleh guru, karena pemahaman dan pengetahuan motivasi belajar
siswa bermanfaat bagi guru untuk: (1) membangkitkan, meningkatkan, dan
memelihara semangat belajar siswa untuk belajar sampai berhasil,
membangkitkan jika belajar siswa tidak bersemangat, meningkatakan bila
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semangat belajar siswa timbul tenggelam, memelihara bila semangat belajar siswa
telah kuat untuk mencapai tujuan belajar; (2) mengetahui dan memahami motivasi
belajar siswa di kelas yang bermacam – macam seperti ada siswa yang acuh tak
acuh, ada yang tidak memusatkan perhatiannya pada pelajaran, ada yang ingin
bermain,  ada yang memang bersemangat untuk belajar, dan beragam prilaku
lainnya; (3) meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu diantara
bermacam-macam peran dan pendekatan belajar yang sesuai dengan mata ajar
yang menjadi tanggung jawabnya; dan (4) memberi peluang bagi guru untuk
memantapkan unjuk kerja dalam proses dalam konteks rekayasa pedagogis
sehingga guru membuat siswa berhasil dalam belajar.

Beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi adalah melalui cara
mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, serta memberikan
stimulus baru, misalnya melalui pertanyaan kepada peserta didik memberi
kesempatan peserta didik untuk meyalurkan keiinginan belajarnya, menggunakan
media dan alat bantu yang menarik perhatian peserta didik, seperti gambar, foto,
diagram, dan sebagainya  (Rohani, 2004: 12). Menurut Mulyasa (2005a:174)
motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya
tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dengan motivasi akan tumbuh
dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan.

Seseorang akan melakukan sesuatu kalau ia memiliki tujuan atas
perbuatannya, demikian halnya karena adanya tujuan yang jelas maka akan
bangkit dorongan untuk mencapainya (Mulyasa, 2005b: 112).  Motivasi akan
menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, baik
yang menyangkut kejiwan, perasaan, dan emosi, untuk kemudian bertindak atau
melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.

Ada lima ketrampilan yang memotivasi siswa untuk belajar. Apapun mata
pelajarannya, siswa akan belajar lebih cepat dan lebih efektif jika mereka
menguasai ketrampilan penting ini, yaitu: (1) konsentrasi terfokus, (2) cara
mencatat, (3) organisasi dan persiapan tes, (4) membaca cepat, (5) teknik
mengingat (De Porter, 2003:164).

Mata pelajaran apapun yang diambil para siswa, tolok ukur sesungguhnya
dalam sistem pendidikan masa depan adalah seberapa besar kemampuannya
dalam membangkitkan gairah belajar secara menyenangkan, yang akan
mendorong siswa untuk membangun citra diri positif yang sangat penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan mereka (Dryden,2001:107).

II. METODE PENELITIAN
Populasi adalah keseluruhan anggota subyek penelitian yang memiliki

kesamaan karakteristik (Nurgiyantoro, 2002:20). Dalam penelitian ini yang
menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VII  SMPN 26 dan seluruh siswa
SMPN 25 Surabaya. Sedangkan sampelnya  adalah siswa kelas VII D dan VII I
SMPN 26 Surabaya, serta  siswa kelas VII B dan VII F SMPN 25 Surabaya.
Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang mewakili populasi sebagai data
empirik penelitian, untuk dapat mewakili populasi maka sampel harus mempunyai
karakteristik yang sama dengan populasi (Leksono, 2008:16). Pemilihan
kelompok penelitian didasarkan pada random sampling dengan cara undian.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 152. Dengan rincian sebagai berikut:
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SMPN 26 Surabaya kelas VII D = 38 siswa dan VII I= 38 siswa. Sedangkan
SMPN 25 Surabaya kelas VII B = 38 siswa, dan VII F = 38 siswa.

A.  Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data
Instrumen penelitian ini terdiri dari: (1) Instrumen pengumpulan data

yang meliputi: Tes Prestasi Belajar Matematika dan Angket Motivasi Belajar.
(2) Instrumen perlakuan, yang meliputi perlakuan Pembelajaran Inquiry dan
Pembelajaran Langsung atau Direct Instruction.
Dalam penelitian ini untuk mengungkapkan prestasi belajar siswa digunakan
suatu alat ukur tes prestasi belajar matematika. Tes ini berisi 20 butir
pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari kompetensi
dasar.

Minat belajar  siswa diungkap dengan suatu alat ukur yaitu angket
motivasi belajar. Instrumen ini berisikan 16 butir pertanyaan yang disusun
berdasarkan indikator-indikator motivasi belajar yaitu: belajar giat, harapan
untuk sukses dalam belajar, serta kekhawatiran akan gagal berkompetisi
dalam belajar.

Instrumen perlakuan (treatment) dalam penelitian ini tampak pada
skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran ini terbagi menjadi
pembelajaran dengan metode Inquiry dan pembelajaran dengan metode
Pembelajaran Langsung. Pada pertemuan pertama siswa diberi penjelasan
tentang perlakuan penelitian. Pertemuan selanjutnya adalah perlakuan
pembelajaran.

B.  Rancangan  Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni: "Pengaruh Metode Inquiry

dan Metode Pembelajaran Langsung serta Motivasi Belajar Terhadap Prestasi
Belajar Matematika  Siswa Kelas VII SMPN 26  dan SMPN 25 Surabaya”.
maka penelitian ini tergolong penelitian  eksperimen, karena tujuan dari
penelitian ini adalah ingin mengetahui akibat dari adanya perlakuan yang
sengaja diberikan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah rancangan faktorial sederhana (simple factorial design). Adapun
rancangan penelitian ini adalah seperti pada Tabel 3.1 berikut ini:

Rancangan Penelitian
Metode

Motivasi belajar

Pembelajaran Inquiry Pembelajaran Langsung

Tinggi Prestasi Belajar
Matematika

Prestasi Belajar
Matematika

Rendah Prestasi Belajar Prestasi Belajar

C.  Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data mempergunakan Anava Dua

Jalur (two way anova), yang dapat dipergunakan untuk menjawab hipotesis 1,
2, serta 3 yang ada dalam penelitian ini.
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Pada penelitian ini untuk menguji hipotesis 1, 2, serta 3 dipergunakan
teknik analisis Anava Dua Jalur. Analisis varian klasifikasi ganda atau dua
jalan merupakan teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk
menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel secara serempak bila
setiap sampel terdiri atas dua kategori atau lebih (Sugiyono, 2004:172).

Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil analisis dapat deskripsikan bahwa 7 siswa (4,61%)

berprestasi belajar 60, 60 siswa (39,47%) berprestasi belajar 65, 21 siswa
(13,82%)   berprestasi belajar 70, 17 siswa (11,18%) berprestasi belajar 75, 9
siswa (5,92%) berprestasi belajar 80, 22 siswa (14,47%) berprestasi belajar 85, 5
siswa (3,29%)   berprestasi belajar 90, serta 11 siswa (7,24%)  berprestasi belajar
95.

Deskripsi Prestasi Belajar Matematika pada Pembelajaran dengan Metode
Inquiry dapat dideskripsikan bahwa tak seorang pun siswa (0%) berprestasi
belajar 60, 24 siswa (31,58%) berprestasi belajar 65, 12 siswa (15,79%)
berprestasi belajar 70, 6 siswa (7,89%) berprestasi belajar 75, 4 siswa (5,26%)
berprestasi belajar 80, 20 siswa (26,32%) berprestasi belajar 85, 3 siswa (3,95%)
berprestasi belajar 90, serta 7 siswa (9,21%)  berprestasi belajar 95.

Deskripsi Prestasi Belajar Matematika pada Pembelajaran dengan Metode
Pembelajaran Langsung dapat dikatakan bahwa 7 siswa (9,21%) berprestasi
belajar 60, 36 siswa (47,37%) berprestasi belajar 65, 9 siswa (11,84%)
berprestasi belajar 70, 11 siswa (14,47%) berprestasi belajar 75, 5 siswa (6,58%)
berprestasi belajar 80, 2siswa (2,63%) berprestasi belajar 85, 2 siswa (2,63%)
berprestasi belajar 90, serta 4 siswa (5,26%)  berprestasi belajar 95.

Rata-Rata Prestasi Belajar Matematika

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu motivasi belajar siswa, dapat dikatakan bahwa 6 siswa
(3,947%) memiliki motivasi belajar 16-32, 69 siswa (45,395%) memiliki motivasi belajar 33-48, 51 siswa (33,553%)
memiliki motivasi belajar 49-64,  26 siswa (17,105%) memiliki motivasi belajar 65-80.

Deskripsi Data Motivasi Belajar pada Pembelajaran dengan Metode Inquiry dapat dikatakan bahwa pada
pembelajaran dengan metode Inquiry ini, 2

siswa (2,632%) memiliki motivasi belajar 16-32, 34 siswa (44,737%) memiliki motivasi belajar 33-48, 26 siswa
(34,211%) memiliki motivasi belajar 49-64,  14 siswa (18,421%) memiliki motivasi belajar 65-80.

Deskripsi Data Motivasi Belajar pada Pembelajaran dengan Metode
Pembelajaran Langsung dapat dikatakan bahwa, 4 siswa (5,263%) memiliki
motivasi belajar 16-32, 35  siswa (46,053%) memiliki motivasi belajar 33-48, 25
siswa (32,895%) memilikim belajar 49-64,  12 siswa (15,789 %) memiliki
motivasi belajar 65-80.

Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis, di mana pada bagian ini akan
dijelaskan hasil perhitungan statistik untuk uji hipotesis 1, hipotesis 2, dan
hipotesis 3 yang menggunakan teknik Anava Dua Jalur.

Hipotesis pertama pada penelitian ini diuji dengan mempergunakan anava
dua jalur, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah in

Penggunaan
Metode

MotivasiBelajar
Belajar

Metode
Inquiry

Tinggi

Rendah

85,13

66,67

Metode
Pembelajaran

Langsung

76,89

64,10

Total

81,17

65.33

Total 76,38 70,33 73,36
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Uji Hipotesis 1
Sumber Variasi JK db RJK F P

Rata-rata
Antar Kelompok
Dalam Kelompok

1105,589
4685,532
833550,000

1
148
152

1105,589
31,659

34,922 0,000

Dari hasil analisis statistik menggunakan anova dua jalur pada SPSS 16
ditemukan harga F hitung sebesar 34,922 dan probabilitas  sebesar 0,000 lebih
kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak,berarti Ha diterima, jadi ada
perbedaan hasil belajar Matematika siswa kelas VII SMPN 26 dan SMPN 25
Surabaya antara yang diajar menggunakan metode inquiry dan yang diajar dengan
menggunakan metode pembelajaran langsung.

Hipotesis kedua pada penelitian ini diuji mempergunakan anava dua jalur,
hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uji Hipotesis 2
Sumber Variasi JK db RJK F P

Rata-rata
Antar Kelompok
Dalam Kelompok

9259,886
4685,532
833550,000

1
148
152

9259,886
31,659

292,488 0,000

Dari hasil analisis statistik menggunakan anava dua jalur pada SPSS 16
ditemukan harga F hitung sebesar 292,488 dan probabilitas  sebesar 0,000 lebih
kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, jadi ada
perbedaan hasil belajar Matematika siswa kelas kelas VII SMPN 26 dan SMPN
25 Surabaya antara yang memiliki motivasi belajar tinggi dan yang memiliki
motivasi belajar rendah.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini diuji mempergunakan anova dua jalur
hasilnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uji Hipotesis 3
Sumber Variasi JK db RJK F p

Rata-rata
Antar Kelompok
Dalam Kelompok

304,779
4685,532
833550,000

1
148
152

304,779
31,659

9,627 0,002

Dari hasil analisis statistik menggunakan anava dua jalur pada SPSS 16
ditemukan harga F hitung sebesar 9,627 dan probabilitas  sebesar 0,002 lebih kecil
dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, jadi ada interaksi
antara penggunaan metode pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar Matematika siswa kelas VII SMPN 26 dan SMPN 25 Surabaya.
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III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil analis ditemukan harga F hitung sebesar 34,922 dan probabilitas
sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha
diterima. Jadi ada perbedaan hasil belajar Matematika siswa kelas VII SMPN 26
dan SMPN 25 Surabaya antara yang diajar menggunakan metode inquiry dan
yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran langsung.

Rata-rata prestasi belajar matematika dengan metode inquiry untuk siswa
dengan motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah berturut-turut adalah
85,13 dan 66,67. Sedangkan yang menggunakan pembelajaran langsung untuk
siswa dengan motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah berturut-turut
adalah 76,89 dan 64,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar
matematika dengan metode inquiry lebih baik daripada prestasi belajar
matematika dengan metode pembelajaran langsung.

Metode pembelajaran inquiry pada dasarnya adalah cara menyadari apa
yang telah dialami. Karena itu metode inquiry menuntut peserta didik berfikir.
Metode ini melibatkan mereka dalam kegiatan intelektual. Metode ini menuntut
peserta didik memproses pengalaman belajar menjadi suatu yang bermakna dalam
kehidupan nyata. Dengan demikian, melalui metode ini peserta didik dibiasakan
untuk produktif, analitis , dan kritis.

Teknik pembelajaran inquiry ini memiliki beberapa keunggulan yaitu : (a)
Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa, sehingga
siswa dapat mengerti tentang konsep dasar ide-ide dengan lebih baik. (b)
Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar
yang baru. (c) mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatifnya
sendiri, bersifat jujur, obyektif, dan terbuka. (d) Mendorong siswa untuk berpikir
intuitif dan merumuskan hipotesanya sendiri. (e) Memberi kepuasan yang bersifat
intrinsik. (f) Situasi pembelajaran lebih menggairahkan. (g) Dapat
mengembangkan bakat atau kecakapan individu. (h) Memberi kebebasan siswa
untuk belajar sendiri. (i) Menghindarkan diri dari cara belajar tradisional. (j)
Dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya sehingga mereka dapat
mengasimilasi dan mengakomodasi informasi (Roestiyah, 2001:77).

Dengan menggunakan inquiry pengembangan kognitif siswa lebih terarah
dan dalam kehidupan sehari-hari dapat diaplikasikan secara motorik (Sagala,
2007:199). Kendatipun metode ini berpusat pada kegiatan peserta didik, namun
guru tetap memegang peranan penting sebagai pembuat desain pengalaman
belajar. Guru berkewajiban menggiring peserta didik untuk melakukan kegiatan.
Kadang kala guru perlu memberikan penjelasan, melontarkan pertanyaan,
memberikan komentar, dan saran kepada peserta didik. Guru berkewajiban
memberikan kemudahan belajar melalui penciptaan iklim yang kondusif, dengan
menggunakan fasilitas media  dan materi pembelajaran yang bervariasi. Guru
menggunakan teknik pembelajaran inquiry bila mempunyai tujuan agar siswa
terangsang oleh tugas, dan aktif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah
itu. Mencari sumber sendiri, dan mereka belajar bersama dalam kelompoknya.
Diharapkan siswa juga mampu mengemukakan pendapatnya dan merumuskan
kesimpulan nantinya. Juga mereka diharapkan dapat berdebat, menyanggah dan
mempertahankan pendapatnya. Inquiry mengandung proses mental yang lebih
tinggi tingkatannya, seperti merumuskan masalah, merencanakan Inquiry,
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melakukan Inquiry, mengumpulkan dan menganalisa data, menarik kesimpulan.
Pada metode inquiry dapat ditumbuhkan sikap obyektif, jujur, hasrat ingin tahu,
terbuka, dan sebagainya. Akhirnya dapat mencapai kesimpulan yang disetujui
bersama. Bila siswa melakukan semua kegiatan di atas berarti siswa sedang
melakukan inquiry.

Selanjutnya, dari hasil analisis statistik menggunakan anova dua jalur pada
SPSS 16 ditemukan harga F hitung sebesar 274,014 dan probabilitas  sebesar
0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, jadi
ada perbedaan hasil belajar Matematika siswa kelas VII SMPN 26 dan SMPN 25
Surabaya antara yang memiliki minat belajar tinggi dan yang memiliki minat
belajar rendah.

Kelompok siswa dengan minat belajar tinggi memiliki nilai rata-rata
prestasi belajar yang lebih baik, baik dengan metode inquiry (85,13) maupun
metode pembelajaran langsung (76,89) daripada kelompok siswa yang minat
belajarnya rendah.yang rata-tanya untuk metode inquiry 66,67 dan untuk metode
pembelajaran langsung 64,10. Perbedaan tersebut dikarenakan motivasi sangat
erat kaitannya dengan kemampuan, sehingga orang mengatakan ada kemampuan
yang terkandung di dalam pribadi orang yang penuh minat.

Hal ini dikarenakan seseorang menggunakan konsep motivasi untuk
memerikan suatu kecendrungan umum yang mendorong ke arah jenis tujuan
tertentu. Dalam pengertian ini, motivasi sering di pandang sebagai karakteristik
kepribadian yang relatif stabil. Sejumlah orang termotivasi untuk berprestasi,
sebagian yang lain termotivasi untuk bergaul dengan orang lain dan mereka
menyatakan motivasi ini dalam berbagai cara yang berbeda. Motivasi sebagai
suatu karakteristik yang stabil merupakan konsep yang agak berbeda dari motivasi
untuk melakukan sesuatu yang spesifik dalam situasi tertentu (Meta, 2008
bhttp://motivasibelajar.wordpress.com/).

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis
yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan di
sebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya
motivasi belajar sehinga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala
kemampuannya. Dengan demikian, bisa dikatakan siswa yang berprestasi rendah
belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin
disebabkan oleh tidak ada dorongan atau motivasi (Nurhidayati, 2008).

Dari definisi tersebut maka jelas, kuat lemahnya atau semangat tidaknya
usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai suat tujuan akan ditentukan oleh
kuat lemahnya motif yang dimiliki orang tersebut. Motif dan motivasi merupakan
dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Motivasi merupakan penjelmaan dari motif
yang dapat dilihat dari prilaku yang ditunjukkan seseorang. Hill Gard mengatakan
bahwa motivasi adalah suatu keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang
menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan
tertentu. Jadi dengan demikian motivasi muncul dari dalam diri seseorang
(Nurhidayati, 2008).

Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memilki minat untuk
belajar. Oleh sebab itu mengembangkan minat belajar siswa merupakan salah satu
teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Beberapa cara dapat dilakukan
untuk membangkitkan minat belajar siswa, di antaranya: Hubungkan bahan
pelajaran yang akan di ajarkan dengan kebutuhan siswa, sesuaikan materi
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pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa, gunakan berbagai
model dan strategi pembelajaran secara bervariasi (Nurhidayati, 2008).

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila
memiliki minat yang tinggi. Setiap guru sebaiknya memiliki rasa ingin tahu,
mengapa dan bagaimana anak belajar dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi-
kondisi belajar dalam lingkungannya.

Mata pelajaran apa pun yang diambil para siswa, tolok ukur sesungguhnya
adalam sistem pendidikan masa depan adalah seberapa besar kemampuannya
dalam membangkitkan gairah belajar secara menyenangkan, yang akan
mendorong siswa untuk membangun citra diri positif yang sangat penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan mereka (Dryden,2001:107).

Pengujian Hipotesis ketiga dari penelitian ini ditemukan harga F hitung
sebesar 9,627 dan probabilitas  sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf nyata 0,05
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, jadi ada interaksi antara penggunaan metode
pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap prestasil belajar Matematika siswa
kelas VII SMPN 26 dan SMPN 25 Surabaya.

Berpijak pada temuan-temuan penelitian di atas dapat dikatakan bahwa
ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Namun dalam
penelitian ini hanya dibatasi pada motivasi belajar dan pembelajaran dengan
metode inquiry dan pembelajran langsung. Karena itu perlu diungkap kembali
apakah siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan memiliki prestasi belajar
yang tinggi, dan siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi serta pembelajaran
dengan metode inquiry akan memiliki prestasi belajar yang tinggi pula.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata nilai siswa yang
memiliki motivasi belajar tinggi pada pembelajaran dengan metode Inquiry adalah
85.13. Rata-rata nilai siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi pada
pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung adalah 76,89. Rata-rata nilai
siswa yang memiliki minat belajar rendah pada pembelajaran dengan metode
Inquiry adalah 66,67. Rata-rata nilai siswa yang memiliki motivasi belajar rendah
pada pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung adalah 64,10. Rata-rata
nilai siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi adalah 81,17. Rata-rata nilai
siswa yang memiliki motivasi belajar rendah adalah 65.33. Rata-rata nilai siswa
pembelajaran dengan metode Inquiry adalah 76,38.Rata-rata nilai siswa  pada
pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung adalah 70,33. Rata-rata nilai
siswa secara keseluruhan adalah 73,36.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa pada
perlakuan pembelajaran dengan inquiry lebih baik daripada nilai rata-rata siswa
pada perlakuan pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung, baik pada
kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi maupun kelompok siswa
yang memiliki motivasi belajar rendah. Sehingga pembelajaran dengan
mempergunakan metode Inquiry diharapkan memberikan hasil belajar yang lebih
baik.

Sementara itu rata-rata nilai siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi
pada pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung adalah 76,89. Rata-rata
nilai siswa yang memiliki motivasi belajar rendah pada pembelajaran dengan
metode Inquiry adalah 66,67 Jadi pada siswa dengan motivasi belajar tinggi,
pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung memberikan hasil yang lebih
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baik daripada siswa yang bemotivasi rendah pada pembelajaran dengan metode
Inquiry. Jadi untuk siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, pembelajaran
dengan metode pembelajaran langsung sudah cukup, tetapi bagi siswa yang
mempunyai motivasi belajar rendah perlu mempergunakan metode Inquiry. Hal
ini dikarenakan metode Inquiry mempunyai kelebihan, yaitu metode pembelajaran
inquirí adalah dalam pembelajaran lebih membiasakan kepada anak untuk
membuktikan sesuatu mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajarai (Sagala,
2007:198). Metode pembelajaran inquiry pada dasarnya adalah cara menyadari
apa yang telah dialami. Karena itu metode inquiry menuntut peserta didik berfikir.
Metode ini melibatkan mereka dalam kegiatan intelektual. Metode ini menuntut
peserta didik memproses pengalaman belajar menjadi suatu yang bermakna dalam
kehidupan nyata. Dengan demikian, melalui metode ini peserta didik dibiasakan
untuk produktif, analitis , dan kritis.

Seperti telah dijelaskan di muka, teknik pembelajaran inquiry ini memiliki
keunggulan yaitu : (a) Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar
kepada siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar ide-ide dengan
lebih baik. (b) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi
proses belajar yang baru. (c) mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja atas
inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, obyektif, dan terbuka. (d) Mendorong siswa
untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesanya sendiri. (e) Memberi
kepuasan yang bersifat intrinsik. (f) Situasi pembelajaran lebih menggairahkan.
(g) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. (h) Memberi
kebebasan siswa untuk belajar sendiri. (i) Menghindarkan diri dari cara belajar
tradisional. (j) Dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya sehingga
mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi (Roestiyah, 2001:77).

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 26 dan

SMPN 25 Surabaya antara yang diberi metode inquiry dan metode
pembelajaran langsung. Dalam hal ini prestasi belajar matematika dengan
metode inquiry lebih baik dari pada prestasi belajar matematika dengan
metode pembelajaran langsung, karena  nilai rata-rata total  dengan metode
inquiry adalah 76,38 lebih tinggi daripada nilai rata-rata dengan metode
pembelajaran langsung sebesar 70,33

2. Ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 26 dan
SMPN 25 Surabaya antara yang memiliki motivasi tinggi dan yang memiliki
motivasi belajar rendah. Dalam hal ini prestasi belajar matematika dengan
motivasi belajar tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar matematika
dengan motivasi belajar rendah, karena nilai rata-rata total siswa bermotivasi
tinggi sebesar 81,17 lebih tinggi daripada siswa bermotivasi rendah yang nilai
rata-rata toalnya hanya 65,33.

3. Ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan motivasi
belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 26 dan
SMPN 25 Surabaya.

Dari hasil penelitian, dapat disarankan:
1. Siswa dapat mengembangkan pola pikir dan model matematika, sebagai alat

komunikasi melalui simbol, tabel, grafik, diagram, dalam menjelaskan
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gagasan, sebab hakekat belajar matematika adalah aktivitas mental yang
tinggi untuk memahami arti struktur-struktur, hubungan-hubungan dan
simbol-simbol kemudian menerapkannya dalam situasi nyata

2. Siswa dapat menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari,
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep, karena
belajar matematika merupakan belajar dengan menggunakan struktur-struktur
matematika dan mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika.

3. Siswa dapat mengembangkan kemampuan bernalar melalui kegiatan
penyelidikan, eksplorasi, dan Inquiry, sebagai alat pemecahan masalah,
karena salah satu fungsi matematika adalah sebagai alat bantu dalam
mengembangkan disiplin ilmu lain.

4. Siswa dapat menggunakan penalaran pada pola, sifat atau melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, sebab matematika
merupakan salah satu sarana berfikir ilmiah.

5. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan  materi
yang diajarkan, karena penggunaan metode yang kurang tepat menyebabkan
pembelajaran menjadi tidak efektif dan membosankan sehingga motivasi
belajar siswa menurun

6. Guru dapat memberikan pengalaman belajar yang berhubungan dengan
materi yang diajarkan, karena pengalaman yang ia peroleh merupakan
pelajaran yang berharga bagi guru lainnya.

7. Guru dapat terus mengembangkan diri mempelajari metode mengajar yang
sesuai dengan pembelajaran matematika, sebab jika guru menguasai berbagai
metode mengajar maka pembelajaran yang ia lakukan akan lebih bervariasi
dan menarik.

8. Guru dapat mempergunakan metode pembelajaran yang sesuai untuk tiap
materi pelajaran, serta meningkatkan motivasi belajar siswa yang pada
akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil
penelitian bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi pada
pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung adalah 76,89. Rata-rata
nilai siswa yang memiliki motivasi belajar rendah pada pembelajaran dengan
metode Inquiry adalah 66,67 Jadi pada siswa dengan motivasi belajar tinggi,
pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung memberikan hasil yang
lebih baik daripada siswa yang bemotivasi rendah pada pembelajaran dengan
metode Inquiry. Jadi untuk siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi,
pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung sudah cukup, tetapi bagi
siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah perlu mempergunakan
metode Inquiry. Kepala sekolah tergugah dan bersedia memfasilitasi guru
dalam pelatihan metode pembelajaran, karena model pembelajaran yang
bervariasi sesuai dengan materi yang diajarkan akan membuat pembelajaran
lebih menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa.
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PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN (Pendekatan  Konsep Dan
Pendekatan Sumber Belajar) DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL
TERHADAP HASIL  BELAJAR FISIKA SISWA KELAS XI IPA DI

SMAN 1 SINGGAHAN DAN SMAN 1 PARENGAN KABUPATEN TUBAN

Guspandi
Iskandar Wiryokusumo3

Achmad Noor Fathirul

Abstract
This study aims to examine the effect of learning approaches (X1) and emotional
intelligence (X2) learning outcomes to the students who study physics (Y).
Research carried out by the experimental method with high school student
population and SMA Negeri 1 Singgahan Parengan Negeri 1 Tuban totaling 450
students. Total sample is 60 students. The data analysis technique used are two-
lane Variance Analysis. The findings of this research are: 1) The study of physics
students who are taught to approach the concept of learning get higher and
students taught by learning approaches learning resources, 2) The study of
physics students who have high emotional intelligence levels, higher and students
who have high levels low emotional intelligence; 3) There is no interaction
between learning approaches and learning outcomes kecerdasari emotionally to
physics.

Keywords: conceptual learning approach, learning resouce approach,
emotional intelligence, physics learning outcome

I. PENDAHULUAN
Secara umum Fisika merupakan mata pelajaran sangat sukar untuk dipahami oleh
sebagian besar siswa sekolah menengah atas (SMA/MA).  Hal ini dapat terlihat
pada hasil rata-rata nilai Ujian Nasional Murni (UNAS) dimana nilai Fisika paling
rendah dari seluruh mata pelajaran yang diujikan.  Ada dua hal utama penyebab
hasil belajar fisika belum memuaskan yaitu: pendekatan pembelajaran yang
digunakan oleh guru dan karaktetistik siswa.  Para guru banyak yang belum
menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat sehingga materi pelajaran sulit
dipahami oleh siswa.  Disamping itu kondisi ini tanpa disadari oleh para dapat
menyebabkan siswa memiliki kesan bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran
paling sukar untuk dipelajari dan menimbulkan sikap antipati terhadap pelajaran
Fisika. Kurangnya pemahaman terhadap makna pendekatan pembelajaran
membawa beberapa dampak sebagai berikut:
1. Penyajian materi Fisika lebih banyak dalam bentuk rumus-rumus, tanpa siswa

mengetahui asal-usul rumus tersebut. Sehingga saat terjadi penilaian hasil
belajar, beragam rumus yang ada tidak mampu dipergunakan siswa untuk
menyelesaikan soal-soal.

2. Kurangnya variasi metode pembelajaran dan penggunaan media yang penting
dalam proses penyampaian materi.  Guru lebih menekankan pembelajaran

3 Penulis adalah staf pengajar pada Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya
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pada penjelasan rumus-rumus fisika dan latihan untuk menyelesaikan soal-
soal fisika.

3. Dalam penyampaian materi pelajaran, guru kurang memperhatikan proporsi
materi pelajaran, urutan penyampaiannya dan kurang penekanan pada konsep
dasar fisika.  Situasi ini menimbulkan kesan bahwa Fisika adalah pelajaran
yang benar-benar sukar.

4. Ada kecenderungan guru untuk mempersulit pelajaran dan bukan
mempermudah pemahaman siswa, dengan tujuan agar siswa tidak memandang
enteng pelajaran fisika termasuk gurunya. Padahal seharusnya guru
mempermudah siswa untuk belajar Fisika.

Kedua, guru-guru saat mengajar di kelas cenderung hanya mengajar dan
kurang memberikan perhatian kepada aspek memahami karakteristik siswa.
Guru-guru hanya terfokus pada materi pelajaran atau pada aspek kecerdasan
intelektual atau Intelligence Quotion (IQ), sedangkan bentuk kecerdasan yang
lainnya yaitu kecerdasan emosional atau Emotional Quotion (EQ) kurang
diperhatikan bahkan diabaikan. Akibatnya adalah:
1.  Guru hanya terpaku pada tuntutan materi yang harus diselesaikan.  Ditambah

lagi wajah serius sang guru yang membuat tegang pada otak siswa ketika
menerima materi pelajaran, ini membuat pelajaran fisika bertambah sulit.

2. Tidak ada jalinan hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa.
Bahkan guru merasa, dirinya dan pelajaran fisika adalah yang terhebat.
Padahal seharusnya guru berusaha supaya siswa hebat dalam mempelajari
fisika, bukan sebaliknya.

Melihat kenyataan ini penulis tertarik untuk mengkaji aspek hasil belajar
fisika siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran dan kecerdasan
emosional siswa.  Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Singgahan dan
SMA Negeri 1 Parengan, dengan alasan sebagai berikut: (1) Peluang  untuk
mengambil sampel penelitian secara acak, (2) Latar belakang siswa yang berasal
dari berbagai kalangan, sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan siswa-
siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional bervariasi, (3) Penulis cukup
lama bertugas sebagai guru di Kabupaten Tuban, sehingga lebih memahami
situasi di lapangan.

Kondisi pembelajaran Fisika ini kemudian disusun dalam rumusan masalah
penelitian sebagai berikut: 1)    Apakah ada perbedaan hasil belajar fisika antara
kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan konsep dengan kelompok siswa
yang diajar dengan pendekatan sumber belajar? 2) Apakah ada perbedaan hasil
belajar fisika antara siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang
berbeda? dan 3) Apakah terdapat pengaruh interaktif antara pendekatan
pembelajaran dengan kecerdasan emosional siswa terhadap hasil belajar fisika
siswa?  Dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk: 1)
untuk mengetahui apakah dengan penggunaan pendekatan pembelajaran yang
berbeda (pembelajaran konsep dan pembelajaran sumber belajar) memberikan
hasil belajar fisika yang berbeda pada siswa SMA?  2) Untuk mengetahui apakah
tingkat kecerdasan emosional yang menjadi karakteristik siswa SMA
mempengaruhi hasil belajar fisika? dan 3) Untuk mengetahui apakah ada
pengaruh interaktif antara pendekatan pembelajaran yang digunakan dengan
kecerdasan emosional siswa terhadap hasil belajar pelajaran Fisika siswa SMA?
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II. METODE PENELITIAN

Desain  Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu memberikan

perlakuan yang berbeda pada dua kelompok belajar siswa, satu kelompok siswa
diajar dengan pendekatan inkuiri dan kelompok lain diajar dengan pendekatan
sumber belajar. Masing-masing kelompok terbagi dalam dua kelompok siswa
dengan perbedaan tingkat kecerdasan emosional (EQ), yaitu kelompok siswa
dengan tingkat kecerdasan emosional (EQ) tinggi dan kelompok siswa dengan
tingkat kecerdasan emosional (EQ) rendah.
a. Pengaturan penelitian reaktif, dikontrol dengan (a) suasana perlakuan tidak

artifisial sehingga subyek tidak merasa sedang diteliti, (b) subyek tidak
diberikan informasi bahwa sedang diteliti, (c) perlakuan untuk  semua siswa
sama, baik yang dijadikan sampel maupun yang tidak dijadikan sampel, dan
(d) guru/pengajar diusahakan hanya terdiri dari satu orang pada kedua kelas
tersebut. Disain penelitian pada penelitian menggunakan disain penelitian
faktorial 2 x 2, sebagai berikut:

Tabel 1. Disain Penelitian Faktorial 2 x 2

KONSEP
(A1)

SUMBER
BELAJAR

(A2)

JUMLAH
(b)

TINGGI (B1)
A1B1 A2B1 B1

RENDAH (B2)
A1B2 A2B2 B2

JUMLAH (b)
A1 A2 AB

Keterangan :
A1 : Hasi belajar fisika ke siswa diajar dengan pendekatan konsep.
A2 : Hasil belajar fisika kelompok siswa diajar dengan pendekatan sumber

beIajar.
B1 : Hasil belajar fisika kelompok siswa dengan tingkat EQ tinggi.
B2 : Hasil belajar fisika kelompok siswa dengan tingkat EQ rendah.
A1B1 : Hasil belajar fisika kelompok siswa yang memiliki tingkat EQ tinggi

diajãr dengan pendekatan konsep.
A1B2 : Hasil betajar fisika k&ompok siswa yang memiliki tingkat EQ rendah

diajar dengan pendekatan konsep.
A2B1 : Hasil belajar fisika kelompok siswa yang memiflki tingkat EQ tinggi :

dengan pendekatan sumber belajar.
A2B2 : Hasil belajar fisika kelompok siswa yang memiliki tingkat EQ rendah

diajar dengan pendekatan sumber belajar

Pendekatan
Pembelajaran
(A)

Kecerdasan
Emosional
(B)
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Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi target penelitian adalah siswa-siswa SMA Negeri I Singgahan dan

SMA Negeri 1 Parengan, Kabupaten Tuban tahun pelajaran 2008/2009, dengan
perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi populasi dan sampel penelitian
No Target SMAN 1 Klas Populasi Sampel Tehnik Sampling
1
2

Singgahan
Parengan

XI A
XI A

180
160

30
30

multiple stage
random sampling

Penarikan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan teknik
multiple stage random sampling, sebagai berikut: 1) Dilakukan random terhadap 2
Sekolah Menengah Atas   (SMA) Negeri adalah SMA Negeri 1 Singgahan dan
SMA Negeri 1 Parengan yang dijadikan populasi target; 2) Kemudian random
dilakukan terhadap 4 kelas Xl-IPA sebagai populasi terjangkau, yang terdiri kelás
XI-IPA kelas Xl-IPA.2.  Kelas yang terpllih adalah kelas XI-IPA.1 SMA Negeri 1
Singgahan dan kelas Xl-IPA.1 SMA Negeri 1 Parengan, 3) Dari dua kelas sampel
diberikan tes EQ, kemudian ditentukan 15 orang dengan tingkat EQ tinggi dan 15
orang dengan tingkat EQ rendah. Dengan demikian tiap kelas terdapat satu
kelompok siswa berjumlah 15 orang dengan EQ tinggi dan satu kelompok siswa
berjumlah 15 orang dengan EQ rendah, sehingga secara keseluruhan terdapat 60
orang. Pengambilan jumlah sampel tiap kelompok sebesar 15 orang berdasarkan
pada pemisahan yang ekstrem antara siswa yang memiliki tingkat EQ tinggi dan
tingkat EQ rendah, sehingga tidak ada anggota sampel yang meragukan pada
tingkat kecerdasan emosional tersebut; 4) Masing-masing kelas diajar dengan
pendekatan pembelajaran yang berbeda, yaitu satu kelas diajar dengan pendekatan
konsep  dan satu kelas diajar dengan pendekatan sumber belajar; 5) Setelah enam
pekan pertemuan, kemudian siswa diberikan tes hasil belajar. Dengan demikian
populasi target adalah siswa SMA Negeri di Kecamatan singgahan dan kecamatan
parengan Tuban, populasi terjangkau siswa berjumlah 120 orang, dan sampel
berjumlah 60 orang.

Instrumen Penelitian
Data penelitia  dijaring dengan menggunaka dua macam instrumen yaitu:

tes dan angket.  Angket digunakan untuk menjaring data mengenai tingkat
kecerdasan emosional siswa dan tes untuk mendapatkan data mengenai hasil
belajar fisika siswa SMA.  Hasil belajar fisika siswa dalam penelitian ini adalah
hasil belajar yang diperoleh melalui tes hasil belajar fisika meliputi indikator pada
materi pelajaran yaitu: Pengertian momentum, pengertian impuls, hukum
kekekalan momentum, jenis-jenis tumbukan, momen gaya, momen inersia, dan
momentum sudut.

Teknik Analisis data
Teknik analisis data yang digunakan ada dua yaitu Analisis deskriptif dan

analisis inferensial.  Analisis deskriptif adalah analisis data berupa penyajian data
dengan daftar distribusi frekuensi dan histogram, mean, median, modus, dan
simpangan baku.  Analisis  infrensial, yaitu analisis data untuk menguji hipotesis
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berupa teknik Analisis Varians (ANAVA) dua jalur dengan tingkat signifikansi
5%.  Kedua teknik ini dilakukan dengan bantuan Microsoft Office Excel 2003 dan
program SPSS versi 16.0. Sebelum uji hipotesis, data terlebih dahulu dilakukan
ujil persyaratan normalitas dan homogenitas. Uji normalitas yang digunakan
adalah uji Lillieffors, dan uji homogenitas menggunakan  uji Barlett.

III. HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data
1. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang diajar Dengan Pendekatan Konsep

Responden sebanyak 30 siswa dengan skor minimum 12 dan skor
maksimum adalah 24, dengan rentang skor 12, jumlah kelas 6 dengan interval 3,
rerata skor 16,90, dan median 17.   Selengkapnya disajikan pada Tabel 1 sebagai
berikut:

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Fisika Siswa Diajar Dengan
Pendekatan Konsep

No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif
1 10 - 12 1 1 3.33%
2 13 - 15 10 11 36.67%
3 16 - 18 12 23 76.67%
4 19 - 21 4 27 90.00%
5 22 - 24 3 30 100.00%
6 25 - 27 0 30 100.00%

Jumlah 30 - -

2. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang diajar Dengan Pendekatan Sumber
Belajar

Jumlah responden sebanyak 30 siswa, yang diajarkan dengan pendekatan
sumber belajar, diperoleh skor minimum 7 dan skor maksimum adalah 20, dengan
rentang skor 13, jumlah kelas 6 dengan interval 3. Sedangkan rerata skor 15,07,
simpangan baku 2,94, modus 17, dan median 15,5. Distribusi frekuensi disajikan
pada Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4.  Distribusi Frekuensi  Hasil Belajar Fisika Siswa Diajar Dengan

Pendekatan Sumber Belajar
No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif

1 5 - 7 1 1 3.33%
2 8 - 10 1 2 6.67%
3 11 - 13 6 8 26.67%
4 14 - 16 11 19 63.33%
5 17 - 19 9 28 93.33%
6 20 - 22 2 30 100.00%

Jumlah 30 - -
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3. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Kecerdasan Emosional
Tinggi

Responden sebanyak 30 siswa, yang memiliki tingkat kecerdasan
emosional tinggi, diperoleh skor minimum 11 dan skor maksimum adalah 24,
jumlah kelas 6 dengan interval 3. Sedangkan rerata skor 16,83, simpangan baku
3,10, modus 17, dan median 17. Distribusi frekuensi, disajikan pada Tabel 5
sebagai berikut:
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memlilki

Tingkat Kecerdasan Emosional Tinggi

No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif
1 9 - 11 2 2 6.67%
2 12 - 14 5 7 23.33%
3 15 - 17 12 19 63.33%
4 18 - 20 8 27 90.00%
5 21 - 23 2 29 96.67%
6 24 - 26 1 30 100.00%

Jumlah 30 - -

4. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Kecerdasan Emosional
Rendah

Dari responden sebanyak 30 siswa, yang memiliki tingkat kecerdasan
emosional rendah, diperoleh skor minimum 7 dan skor  maksimum  adalah 20,
dengan rentang skor 13, jumlah kelas 6 dengan interval 3. Sedangkan rerata skor
15,13, simpangan baku 2,74, modus 17, dan median 15. Distribusi frekuensi
disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6  Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki
Tingkat Kecerdasan Emosional Rendah

No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif
1 5 - 7 1 1 3.33%
2 8- 10 1 2 6.67%
3 11 - 13 5 7 23.33%
4 14 - 16 10 19 63.33%
5 17 - 19 10 29 96.67%
6 20 - 22 1 30 100.00%

Jumlah 28 - -

5. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan
Emosional Tinggi, Diajar Dengan Pendekatan Konsep

Dari responden sebanyak 15 siswa, yang memiliki tingkat kecerdasan
emosional tinggi, diajar dengan pendekatan konsep, diperoleh skor minimum 14
dan skor maksimum adalah 24, dan interval 3. Sedangkan rerata skor 17,93,
simpangan baku 3,08, modus 17, dan median 17.  Distribusi frekuensi disajikan
pada Tabel 7 di bawah ini.
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Tabel 7. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki
Tingkat Kecerdasan Emosional Tinggi, Dengan Pendekatan Konsep

No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif
1 12 - 14 2 2 13.33%
2 15- 17 6 8 53.33%
3 18 - 20 4 12 80.00%
4 21- 23 2 14 93.33%
5 24 - 26 1 15 100.00%

Jumlah 15 - -

6. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan
Emosional Tinggi, Dengan Pendekatan Sumber Belajar

Dari responden sebanyak 15 siswa, yang memiliki tingkat kecerdasan
emosional tinggi, diajar dengan pendekatan sumber belajar, diperoleh skor
minimum 11 dan skor maksimum adalah 20.  Sedan rerata skor 15,73, simpangan
baku 2,79, modus 16, dan median 16. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada Tabel
8 di bawah ini.

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa yang Memiliki Tingkat
Kecerdasan Emosional Tinggi,  Dengan Pendekatan Sumber
Belajar

No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif
1 11 - 12 2 2 13.33%
2 13 - 14 3 5 13.33%
3 15 - 16 4 9 60.00%
4 17- 18 4 13 86.67%
5 19 - 20 2 15 100.00%

Jumlah 15 - -

7. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan
Emosional Rendah, Diajar Dengan Pendekatan Konsep

Dari responden sebanyak 15 siswa, yang memiliki tingkat kecerdasan
emosional tinggi, diajar dengan pendekatan konsep, diperoleh skor minimum 12
dan skor maksimum adalah 20, dengan rentang skor 8. Sedangkan rerata skor
15,87, simpangan baku 2,29, modus 14, dan median 16. Pada Tabel 9 disajikan
distribusi frekuensi secara lengkap.

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki
Tingkat Kecerdasan Emosional Rendah, Diajar Dengan
Pendekatan Konsep

No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif
1 11 - 12 1 1 6.67%
2 13 - 14 4 5 33.33%
3 15 - 16 4 9 60.00%
4 17- 18 4 13 86.67%
5 19 - 20 2 15 100.00%

Jumlah 15 - -
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8. Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan
Emosional Rendah, Diajar Dengan Pendekatan Sumber Belajar

Dari responden sebanyak 15 siswa, yang memiliki tingkat kecerdasan
emosional tinggi, diajar dengan pendekatan konsep, diperoleh skor minimum 7
dan skor maksimum adalah 18. Sedangkan rerata skor 14,40, simpangan baku
3,02, modus 17, dan median 15. Distribusi frekuensi secara rinci dpat di lihat pada
Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki
Tingkat Kecerdasan Emosional Rendah, Dengan Pendekatan
Sumber Belajar

No Nilai Frekuensi Frek.Komulatif Frek.Relatif
1 6 - 8 1 1 6.67%
2 9 - 11 1 2 13.33%
3 12 - 14 4 6 40.00%
4 15- 17 8 14 93.33%
5 18 - 20 1 15 100.00%

Jumlah 15 - -

Dari data tersebut, dibuat rangkuman diskriptif sebagai berikut :

Tabel 11.  Rangkuman data deskriptif

Kelompo
k n

Skor Hasil Belajar
Mean SD

Modu
s

Media
nMaksimu

m
Minimu

m
KT 15 24 14 17,93 3,08 17 17
KR 15 15 12 15,87 2,29 14 16
ST 15 20 11 15,73 2,79 16 16
SR 15 18 7 14,40 3,02 17 15
K 30 24 12 16,90 2,87 17 17
S 30 20 7 15,07 2,94 17 15,5
T 30 24 11 16,83 3,10 17 17
R 30 20 7 15,13 2,74 17 15

Keterangan :
KT = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi,

diajar dengan pendekatan konsep.
KR = Hasil belalar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah

pendekatan konsep.
ST  = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi,

diajar dengan pendekatan sumber belajar.
SR = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah,

diajar dengan pendekatan sumber belajar.
K   = Hasil belajar fisika siswa yang diajar dengan pendekatan konsep
S    = Hasil belajar fisika siswa yang diajar dengan pendekatan sumber belajar
T    = Hasil helajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi
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R    = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah

Dari Tabel rangkuman statistik deskriptif menunjukkan, bahwa nilai rerata
yang paling besar adalah nilai rata-rata kelompok KT.   Ini menunjukkan, apabila
siswa diajar melalui pendekatan konsep pada siswa memiliki tingkat kecerdasan
emosional tinggi, maka diperoleh hasil belajar fisika tertinggi. Sedangkan rerata
terendah diperoleh kelompok SR.  Ini dapat diartikan bahwa pada siswa yang
memiliki tingkat kecerdasan emosional rendah, apabila diajar dengan pendekatan
sumber belajar, akan menunjukkan hasil belajar fisika paling rendah.

Simpangan baku pada setiap kelompok data nilainya hampir sama, hal ini
menunjukkan skor yang diperoleh adalah homogen (variansi terpusat). Apabila
ditinjau dari nilai median maka data pada semua kelompok memiliki nilai median
yang cenderung sama dengan nilai meannya, yang berarti setiap kelompok data
berdistribusi cenderung simetris.

Pengujian Hipotesis
Analisis data diringkas pada Tabel 12.

Tabel 12. Rangkuman Hasil Perhitungan ANAVA Dua Jalur
Sumber Varian JK Ftabel

(=0.05)
FhitungRJK(s2)db

-

-

-

-

--

-

-

-

-

4.02

4.02

4.02

2.78

1.91

6.37*

5.48*

0.25ns

4.03

-

50.42

43.35

2.02

31.93

443.2

538.98

15328.02

15867

50.42

43.35

2.02

95.78

1

1

1

3

56

59

1

60

Dalam Kelompok

Total Direduksi

Rerata

Total

Pendekatan
Pembelajaran
Kecerdasan
Emosional

Interaksi

Antar Kelompok

Keterangan
*  = signifikan           ns = tidak signifikan

Dari Tabel 12 diperoleh bahwa:
1. Hasil analisis data pada kelompok pendekatan pembelajaran

diperoleh harga Fhitung sebesar 6,37 lebih besar dan harga Ftabel sebesar 4,02
pada tingkat signifikansi 5 % (lihat lampiran X ), berarti hipotesis kerja
pertama penelitian teruji kebenarannya dan dapat diterima. Dengan demikian
pendekatan pembelajaran menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika.

2. Hasil analisis data pada kelompok kecerdasan emosional diperoleh
harga Fhitung sebesar 5,48 lebih besar dan harga Ftabel sebesar 4,02 pada tingkat
signifikansi 5 % (lihat lampiran XI halaman 226), berarti hipotesis kerja kedua
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penelitian teruji kebenarannya dan dapat diterima. Dengan dernikian
kecerdasan emosional menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap hasil
belajar siswa pada mata pelajaran fisika.

3. Hasil analisis data pada interaksi pendekatan pembelajaran dan
kecerdasan emosional diperoleh harga Fhitung sebesar 0,25 lebih kecil dan harga
Ftabel sebesar 4,02 pada tingkat signifikansi 5 % (lihat lampiran XI), berarti
hipotesis kerja ketiga penelitian ditolak.  Dengan demikian tidak terdapat
interaksi antara pendekatan pembelajaran dan kecerdasan emosional terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika.

Hasil analisis data penelitian di atas dapat diinterpretasikan sebagai
berikut:
1. Nilai rerata kelompok belajar K (kelompok belajar siswa yang diajar

dengan pendekatan pembelajaran inkuiri) sebesar 16,90 lebih besar dan
kelompok belajar S (kelompok belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran
sumber belajar) yang besarnya 15,07, hat mi menunjukkan bahwa hasil belajar
mata pelajaran fisika akan meningkat bila siswa diajar dengan pendekatan
pembelajaran konsep. Artinya semakin baik penerapan pendekatan
pembelajaran konsep, maka akan menghasilkan hasil belajar fisika yang
semakin baik pula.

2. Nilai rerata ketompok belajar T (kelompok belajar siswa dengan
tingkat kecerdasan emosional tinggi) sebesar 16,83 lebih besar dan kelompok
belajar R (kelompok belajar siswa dengan tingkat kecerdasan emosional
rendah) yang besarnya 15,13, hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar mata
pelajaran fisika akan meningkat bila siswa memiliki tingkat kecerdasan
emosional tinggi. Artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional siswa,
maka akan menghasilkan hasil belajar fisika yang semakin baik pula.

3. Nilai rerata kelompok belajar:
a. KT lebih tinggi dari ST, dimana nilai rerata KT = 17,93 dan ST =

15,73.
b. KR lebih tinggi dari SR, dimana nilai rerata KR = 15,87 dan SR =

14,40.
c. KT lebih tinggi dari KR, dimana rerata KT = 17,93 dan KR =

15,87.
d. ST (kelompok belajar siswa yang diajar dengan pendekatan

pembelajaran sumber belajar yang memiliki tingkat kecerdasan emosional
tinggi) sebesar 14,40 lebih besar dan SR (kelompok belajar siswa yang
diajar dengan pendekatan pembelajaran sumber belajar yang memiliki
tingkat kecerdasan emosional rendah) yang besarnya 15,73, hal ini
menunjukkan hasil belajar fisika dipengaruhi oleh interaksi antara
pendekatan pembelajaran dan kecerdasan emosional siswa. Dengan hasil
belajar fisika akan semakin tinggi bila siswa yang memiliki tingkat
kecerdasan emosional tinggi yang diajar dengan pendekatan pembelajaran
konsep.
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IV. PEMBAHASAN
Hasil penelitan berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa

seluruh hipotesis kerja penelitian dapat diterima, dengan demikian pendekatan
pembelajaran dan kecerdasan emosional siswa terbukti berpengaruh terhadap
peningkatan hasil belajar fisika.

Hasil Belajar Fisika Siswa Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran
Hipotesis kerja pertama penelitian menyatakan hasil belajar fisika siswa

yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konsep lebih tinggi dari siswa yang
diajar dengan pendekatan pembelajaran sumber belajar.

Hal ini sesuai dengan anjuran Departemen Pendidikan Nasional karena
pembelajaran fisika berdasarkan konsep lebih bermakna bagi siswa, sehingga
lama bertahan dalam ingatan mereka, artinya bila pelaksanaan pendekatan konsep
secara benar, mampu membuat siswa tidak mudah melupakan pengetahuan yang
telah diterimanya. Lagi pula pembelajaran melalui pendekatan konsep adalah
pembelajaran yang berpangkal pada peran pembentukan konsep dan keterkaitanya
sehingga memberikan makna pada siswa. Sedangkan Ratna Wills Dahar
menyebutkan, hasil utama pendidikan adalah belajar konsep, yaitu konsep yang
merupakan batu-batu pembangun (building blocks) berpikir, yang merupakan
dasar bagi proses-proses mental yang tebih tinggi untuk merumuskan prinsip
prinsip dan general.  Artinya seorang siswa yang memiliki masalah; tentunya
siswa itu mengetahui aturan-aturan yang relevan dengan masalah tersebut, dan
aturan-aturan itu didasarkan pada konsep-konsep yang telah diperolehnya.

Klausmeler  menjelaskan, ada empat tingkat pencapatan konsep, yaitu
tingkat konkret, tingkat identitas, tingkat kiasifikatori, dan tingkat formal.
Tingkat-tingkat ini muncul dalam urutan yang invarian. Seseorang yang belajar
akar sampai pada pencapaian tingkat tertinggi dengan kecepatan yang berbeda-
beda, dan mungkin ada konsep-konsep yang tidak pernah tercapai oleh si belajar.
Menurut teori Apersepsi, belajar merupakan suatu proses terasosiasinya ide-
ide/konsep-konsep/gagasan-gagasan, baru dengan ide-ide/konsep yang sudah ada
dalam pikiran (mind) anak, sehingga membentuk ide-ide/konsep konsep/gagasan-
gagasan yang baru yang lebih kompleks. Sedangkan gabungan dan beberapa
konsep disebut prinsip ilmiah atau prinsip, dengan perkataan lain prinsip adalah
generalisasi yang meliputi beberapa konsep yang saling terkait.

Hasil Belajar Fisika Siswa Berdasarkan Tingkat Kecerdasan Emosional
Hipotesis kerja kedua penelitian menyatakan hasil belajar fisika siswa yang

memiliki tingkat kecerdasan emosional tinggi, lebih tinggi dari siswa yang
memiliki kecerdasan emosional rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan
emosional merupakan fungsi dan hasil belajar siswa. Sesuai penelitian Vaillant
(1977) menemukan datam 35 tahun penelitiannya pada 268 lelaki dilacak sampai
mereka berusia setengah baya, maka mereka yang perolehan test paling tinggi di
perguruan tinggi tidaklah terlampau sukses dibandingkan rekan-rekannya yang
IQ-nya lebih rendah bila diukur menurut gaji, produkivitas, atau status di bidang
pekerjaan mereka. Mereka juga bukan paling banyak mendapatkan kepuasan
hidup, ataupun bahagia dalam hubungan keluarga, persahabatan, dan asmara. Juga
menurut Prof. Karen Arnold, seorang profesor yang meneliti 81 juara kelas
pertama dan angkatan 1981 di sekolah-sekolah menengah Ilinosis, setelah sepuluh
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tahun ternyata hanya satu dari empat orang yang meraih tingkat paling tinggi di
antara orang-orang sebaya dalam profesi mereka. Mereka dikalahkan oleh orang-
orang yang rajin bekerja dan tahu bagaimana berprestasi di dalam sistem.

Goleman menyebutkan, ketika 95 mahasiswa Harvard dari angkatan 1940-
an dilacak sampai mereka berusia setengah baya,maka mereka yang perolehan
tesnya paling tinggi di perguruan tinggi akankah terlampau sukses dibandingkan
rekan-rekannya yang IQ-nya bih rendah bila diukur menurut gaji, produkivitas,
atau status di bidang pekerjaan mereka. Mereka juga bukan paling banyak
dapatkan kepuasan hidup, ataupun bahagia dalam hubungan Keluarga,
persahabatan, dan asmara. Karena itu penulis berkeyakinan, bahwa hasil belajar
Fisika selain ditentukan oleh kecerdasan intelektual, juga oleh kecerdasan
emosional. Kerajinan, kemandirian, ketekunan, kreatif yang merupakan salah satu
indikator dari kecerdasan emosionaL adalah faktor penting penentu keberhasilan
dari hasil belajar fisika.

Interaksi antara Pendekatan Pembelajaran dan Kecerdasan Emosional
Terhadap Hasil Belajar Fisika

Hipotesis kerja ketiga penelitian menyatakan tidak terdapat interaksi antara
pendekatan pembelajaran dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar fisika
siswa. Hal ini menunjukkan kecerdasan emosional diperlukan dalam peningkatan
hasil belajar fisika dalam semua pendekatan pembelajaran. Seperti pernyataan
Goleman, bahwa kecerdasan emosional adalah “as powerfuf’ bahkan “twice as
powerfuf’yang bila dikembangkan akan menjadi suatu sikap kepedulian terhadap
lingkungan, saling menghormati, dan terjadinya ikatan batin pada teman di
kelasnya. Bahkan kecerdasan emosional mampu memberi kontribusi keberhasilan
seseorang dalam hidup sebesar 80 % dibangdingkan. kecerdasan intelektual yang
hanya 20 %, sebagaimana tulisan O’NeiI, bahwa: “Both types of intelligence are
important, but they’re importart in different ways. IQ contributes, at best, about 20
percent to the factors that determine life success. That leaves 80 percent to
eveiything else. There are many ways in which your destiny in life depends on
having the skills that make up em oional intelligence.”

V. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Bertolak dari hipotesis peneliti dan berdasarkan pada analisis data, maka
dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:
1. Ada perbedaan hasil belajar Fisika antara kelompok siswa yan g

mengikuti pembelajaran dnegan pendekatan inkuiri dengan kelompok siswa
yang mengikuti pembelajaran pendekatan pembelajaran sumber belajar
belajar.

2. Ada perbedaan hasil belajar pada siswa yang memiliki kecerdasan
emosional yang berbeda.  Hasil belajar fisika siswa yang memiliki tingkat
kecerdasan emosional tinggi lebih tinggi dari siswa yang memiliki tingkat
kecerdasan rendah.

3. Tidak ada pengaruh interaktif antara pendekatan pembelajaran dan
kecerdasan emosional terhadap hasil belajar fisika.
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Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, maka beberapa saran terkait

pada penelitian ini adalah:
1. Suatu pendekatan pembelajaran fisika dapat diterapkan dalam berbagai metode

pembelajaran, karena itu guru fisika hendaknya mempelajari teori berbagai
pendekatan pembelajaran dan berlatih rnenerapkannya dengan baik melalui
metode pembetajaran yang sesuai dan variatif.

2. Diperlukan kerja sama antar guru fisika dalam mengoptimalkan kemampuan
siswanya dalam belajar mata pelajaran fisika. Kerja sama ini sebagai sarana
tukar pengalaman mengajar melalui pendekatan pembelajaran konsep dan
pendekatan pembelajaran yang lain.

3. Pembekalan teori-teori, konsep-konsep, dan aspek-aspek yang dimiliki guru
yang berhubungan dengan mata pelajaran fisika hendaknya dikembangkan dan
ditingkatkan. Hal tersebut juga perlu ditunjang dengan proses pelatihan dalam
aspek pengembangan didaktik metodiknya.

4. Guru hendaknya dapat mengetahui tingkat kecerdasan emosional siswanya
dalam belajar fisika sedini mungkin, sebagai langkah awal membina dan
meningkatkan kecerdasan emosional mereka.

5. Para siswa dibina dan ditingkatkan kecerdasan emosionalnya secara terus
menerus agar mereka memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik,
dengan harapan mampu lebih meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fisika
dan mata pelajaran yang lain.

6. Kepala sekolah dan pengawas dapat meningkatkan kemampuan profesional
guru dalam mengajar dengan berbagai pendekatan pembelajaran melalul
supervisi klinis untuk kepentingan guru secara individual.

7. Perlu dilakukan penelitian tentang pendekatan pembelajaran atau kecerdasan
emosional siswa, serta analisis terhadap faktor-faktor psikologis Iainnya ,yang
diperkirakan sangat besar pengaruhnya pada hasil belajar fisika siswa, begitu
juga tingkat subyek dan ruang lingkup yang diteliti hendaknya dilanjutkan pada
tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas.

Implikasi
Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan

hasil belajar fisika  siswa yang signifikan dalam penerapan pendekatan
pembelajaran. Penerapan pendekatan pembelajaran konsep dapat memberikan
hasil belajar yang lebih tinggi dan pendekatan pembelajaran sumber belajar.
Dengan demikian dalam proses pembelajaran guru dianjurkan lebih banyak
menggunakan pendekatan pembelajaran konsep. Untuk meningkatkan penerapan
pendekatan pembelajaran konsep dalam pembelajaran fisika, guru hendaknya
mempelajari teori pelaksanaan pendekatan pembelajaran konsep dan berlatih
menerapkannya dengan baik. Guru dapat membahas teori dan bagaimana
mengajar dengan pendekatan pembelajaran konsep serta simulasi mengajar
bersama guru-guru lain dalam wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Fisika.

Dalam penerapan pendekatan pembelajaran di kelas, guru juga perlu
mempersiapkan kondisi kelas dan perlengkapan yang diperlukan antara lain
rencana pembelajaran yang memuat setting kegiatan, dengan begitu guru memiliki
sejenis skenario sehingga pembelajaran menjadi terarah. Selain itu guru juga
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mempelajari bagaimana materi mata pelajaran fisika dapat dihubungkan dengan
fenomena nyata sehingga siswa lebih merasakan secara bermakna pelajaran fisika
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan Lembar
Kerja Siswa (LKS) pendekatan konsep, walaupun dalam pelaksanaan di kelas
dapat dilakukan tanpa LKS.

Hasil penelitian juga menyimpulkan keunggulan siswa yang memiliki
tingkat kecerdasan emosional tinggi, karena itu kepada guru diharapkan dapat
secara terus menerus membina tingkat kecerdasan emosional siswa dalam. rangka
meningkatkan kecerdasan emosional siswanya. Hal ini dapat diupayakan dengan
cara menumbuhkan, membangkitkan, dan melatih dalam diri setiap siswa, antara
lain: (1) kemampuan memahami emosi diri, seperti kesadaran akan emosi dirinya,
penghargaan diri, kemandirian, aktualisasi diri, dan ketekunan. (2) kemampuan
mengelola emosi, seperti sabar, kontrol diri, dan relaksasi. (3) kemampuan
memotivasi diri, seperti percaya diri, cepat tanggap, visioner, syukur, dan kreatif.
(4) kemampuan memahami emosi orang lain, seperti simpati, empati, dan
apresiasi. (5) kemampuan membina hubungan antar manusia, seperti ikatan batin,
kepercayaan, kejujuran, menghormati dan pergaulan.
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PENGARUH PENDEKATAN SAIN TEKNOLOGI MASYARAKAT (STM)
DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPA SISWA

KELAS V SDN DUREN SEWU 1-2 KECAMATAN PANDAAN

Hanum Tri Budi Wardhani

Abstract
This study was conducted to know (1) the differences of student’s learning

outcomes on IPA in 5th grade of SDN Durensewu 01-02 Pandaan which receiving
approach of TSS and motivation, (2) the differences of student’s learning
outcomes on IPA in 5th grade of SDN Durensewu 01-02 Pandaan  who have the
high, middle and low of motivation, (3) the interaction between strategy and
motivation which affect to student’s learning outcomes on IPA in 5th grade of SDN
Durensewu 01-02 Pandaan.

This study using experimental with 2X3 factorial design. The first factor
was instructional strategy, divided into approach of TSS and conventional, and
the second factor was student’s motivation, divided into high, middle and low. The
sample of this study was students in both 5th grade of SDN Durensewu 01-02
Pandaan by using simple random sampling. They were as experimental and
control groups. The data has been analyzed using two-way anova.

The results of these study revealed that (1) there were the differences of
student’s learning outcomes on IPA in 5th Grade of SDN Durensewu 01-02
Pandaan which receiving Approach of TSS and conventional instruction, (2) there
were the differences of student’s learning outcomes on IPA in 5th Grade Of
students grade V SDN Durensewu 01-02 Pandaan  who have the high, middle and
low of interest, (3) there were the interaction between strategy and motivation
which affect to student’s learning outcomes on IPA in 5th grade of SDN
Durensewu 01-02 Pandaan.

This research suggested that instruction in student’s learning outcomes on
IPA in 5th grade should be done using approach of TSS on student’s
characteristics.

Keywords: Approach of Technological Science of Society and motivation.

PENDAHULUAN
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam
mewujudkan tujuan nasional (Undang Undang Nomor 20 tahun 2003). Agar
tujuan dan fungsi pendidikan nasional dapat terwujud sebagaimana yang
diharapkan, maka perlu adanya tenaga kependidikan yang profesional sehingga
tujuan dan fungsi pendidikan dapat tercapai. Pencapaian tujuan pendidikan sangat
tergantung pada kualitas tenaga pendidik dalam hal ini guru, karena guru yang
berinteraksi langsung dengan siswa.

Guru sebagai tenaga pendidik, tidak hanya bertugas untuk membina segi
intelektual siswa saja, melainkan juga segi watak, kepribadian dan tingkah laku
yang dapat dipertanggung jawabkan di masyarakat, termasuk dalam penguasaan
terhadap bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Harapannya agar manusia
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Indonesia tidak buta ilmu pengetahuan, baik pada tingkatan sekolah dasar maupun
perguruan tinggi.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan siswa di sekolah,
terutama dalam bidang IPA masih sangat rendah. Berdasarkan pengamatan di
SDN Duren Sewu I Pandaan terungkap bahwa sebagian besar siswa memperoleh
nilai rendah dalam bidang itu. Rendahnya kemampuan tersebut diduga karena
strategi yang dipakai oleh guru dalam pengajaran tidak tepat. Jika anggapan itu
benar, maka pencarian strategi pengajaran yang sesuai untuk mengajarkan bidang
itu sangat mendesak dilakukan. Salah satu strategi pengajaran yang diprediksi
mampu menjawab persoalan di atas adalah strategi pengajaran yang mengacu
pada pendekatan Sain Teknologi Masyarakat (STM).

Hasil dari penelitian National ScienceTeacher NSTA (Rustaman, 2003:116)
menunjukkan bahwa pembelajaran sains dengan pendekatan STM mempunyai
beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan cara biasa. Perbedaan tersebut ada
pada aspek kaitan dan aplikasi bahan pelajaran. Siswa yang belajar dengan
pendekatan STM dapat menhubungkan yang mereka pelajari dengan kehidupan
sehari-hari, serta melihat manfaat teknologi dan relevansinya. Dari sudut
kreatifitas, siswa lebih banyak bertanya dan terampil dalam mengidentifikasi
kemungkinan penyebab dari efek hasil observasi serta mempunyai banyak ide
orisinil. Dari segi minat, minat siswa terhadapa sains bertambah dan
keingintahuannya juga meningkat. Sains dipandang sebagai alat untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari segi konsep siswa menanggapi sains
bermanfaat dalam hidupnya dan konsep itu terbentuk karena aktivitas yang
dilakukan.

Sains berhubungan dengan masyarakat, konsep dan proses yang dihasilkan
oleh sains berpengaruh terhadap kehidupan para ilmuwan di berbagai belahan
bumi. Mereka menghargai terhadap cara berpikir individual, pendapat oaring lain
dan lingkungan sekitarnya. Pengetahuan yang dimilki para ilmuwan bisa
mengandung konsekuensi sosial positif maupun negatig. Dampak sains terhadap
masyarakat selain menimbulkan manfaat, tidak jarang pula menimbulkan
kerugian. Berbagai dampak sains dapat dirasakan oleh individu, populasi, ruang
dan waktu.

Sains dan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan sosial yang terkait
dengan sejarah, pada semua lapisan masyarakat. Ada interaksi langsung antara
teknologi dan masyarakat, tetapi teknologi mungkin saja diciptakan oleh ilmu
pengetahuan (teknologi merupakan fakta dari aplikasi sains). Sains menawarkan
penjelasan untuk melakukan pengamatan mengenai lingkungan alam, teknologi
menawarkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan adaptasi manusia
terhadap lingkungannya, sedangkan masyarakat merupakan tempat beroperasinya
kegiatan ilmiah dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka dapat
diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yakni yang berkaitan
dengan perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Durensewu 01-02
Pandaan antara yang menggunakan strategi pengajaran dengan pendekatan STM
dan pendekatan lain, perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Durensewu
01-02 Pandaan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi, sedang dan
rendah, dan interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang
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berpengaruh terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas V SDN Durensewu
01-02 Pandaan.

Di samping beberapa masalah sebagaimana telah diidentifikasi di atas,
masalah lain yang muncul adalah tentang keunggulan penggunaan strategi
pengajaran dengan pendekatan STM dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SDN
Durensewu 01-02 Pandaan; dan kelemahan penggunaan strategi pengajaran
dengan pendekatan STM dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Durensewu
01-02 Pandaan.

Akhirnya, masalah yang muncul dalam identifikasi ini adalah yang terkait
dengan faktor pendukung penggunaan strategi pengajaran dengan pendekatan
STM dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan;
faktor penghambat penggunaan strategi pengajaran dengan pendekatan STM
dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan; dan
hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan dengan
penggunaan strategi pengajaran berpendekatan STM.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat
telah dikembangkan bahan kajian pengajaran sains dalam bentuk sains, teknologi
dan masyarakat (STM). STM ini merupakan pengkondisian dari sains, teknologi
dan masyarakat. Dalam pengajaran sains siswa tidak hanya mempelajari konsep
sains, tetapijuga diperkenalkan pada aspek teknologi itu berperan di masyarakat
(Rustaman, 2003). Pendekatan STM ini berupaya mengintegrasi ilmu (sains) dan
teknologi ke dalam seluruh pembelajaran tradisional sehingga pendekatan STM
merupakan inti/pusat dari pendidikan umum yang integratif (Corebima, 2002).

Sains, teknologi dan masyarakat saling berinteraksi sangat kuat dalam
proses pendidikan. Pengetahuan yang dihasilkan sains dapat memberi sumbangan
pada perkembangan teknologi baru. Di sisi lain teknologi baru mempengaruhi
kegiatan ilmiah dan dapat menentukan masalah penelitian beserta langkah-
langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan yang
dihasilkan para ilmuwan mempengaruhi pandangan hidup, cara berpikir tentang
diri sendiri, orang lain dan lingkungan (Carin, 1993 dalam Rustaman, 2003). STM
berupaya memusatkan perhatian pada permasalahan riil dan pembelajaran
dilakukan dengan konsep maupun proses. Pendekatan STM memungkinkan siswa
memilih, menganalisis serta menerapkan konsep dan proses dalam situasi riil
(Corebima, 2002).

Penerapan pendekatan STM memiliki beberapa keunggulan karena siswa
yang belajar dengan pendekatan ini: (1) lebih menguasai konsep sains, (2)
mengalami peningkatan kreativitas, (3) memiliki sikap positif terhadap sains, (4)
menguasai ketrampilan proses. Pendekatan STM ini sangat representative dengan
salah satu tujuan dari pendidikan sains itu sendiri yang mempersiapkan siswa
menjadi anggota masyarakat yang baik. Siswa mampu menerapkan pengetahuan
ilmiah dan mengamalkan nilai-nilai sains dalam upaya mewujudkan tatanan
kehidupan masysrakat yang lebih baik (Hidayat, 1996).

Tujuan pendidikan sains tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan anak
didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Suastra
(1997) tujuannya adalah lebih menyiapkan anak didik untuk: (1) mampu
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memecahkan masalah yang hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep
sains yang telah diajarkan, (2) mampu mengambil keputusan yang tepat dengan
menggunakan konsep ilmiah, (3) mampu mengantisipasi dampak sains dan
teknologi, dan (3) mampu berpikir antisipatif ke masa depan

2. Keterkaitan Sains, Teknologi Dan Masyarakat
Perkembangan sains yang selalu memiliki keterkaitan dengan

perkembangan teknologi berpengaruh pada pendidikan sains. Sehingga dalam
pelaksanaannya memerlukan dukungan pengetahuan tentang filsafat pendidikan,
psikologi perkembangan, pedagogi dan teori-teori belajar (Poedjiadi 1994).
Pengetahuan yang dihasilkan sains memberi sumbangan pada perkembangan
teknologi baru, disisi lain teknologi baru mempengaruhi kegiatan ilmiah bahkan
menentukan masalah-masalah penelitian dan cara-cara yang digunakan untuk
memecahkan masalah (Susilo, 1994:9)

Yager (1993) dalam project Synthetis mengemukakan keterkaitan sains-
teknologi-masyarakat telah diidentifikasi atas 8 bidang yang berhubungan dengan
karakteristik STM. Selanjutnya Piel (1991) dalam Yager (1993) menyebutkan
kedelapan bidang tersebut yang merupakan ranah konseptual bagi STM yakni 1)
energi, 2) populasi, 3) rekayasa genetika manusia, 4) kualitas lingkungan, 5)
penggunaan sumber daya lam, 6) pertahanan dan wilayah nasional, 7) sosiologi
sains, dan 8) berbagai pengaruh perkembangan teknologi. Jika disimak lebih
lanjut sains tidak lagi diperkenalkan dan dipelajari murid tanpa memperhatikan
teknologi yang berkembang pada saat tertentu, termasuk dampaknya terutama
yang ada di lingkungan murid.

Sains dan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan sosial dari
masa ke masa pada semua lapisan masyarakat (bybee, 1985:87). Pengetahuan
yang dihasilkan disumbangkan untuk menghasilkan teknologi baru, sedangkan
teknologi baru berpengaruhterhadap usaha-usaha pengembangan ilmu,
menuntaskan masalah-masalah penelitian, dan manfaat yang dihasilakan dari
pemecahan masalah. Sains dan teknologi berkaitan dengan sejarah, budaya dan
ekonomi, dimana murid tidak dapat memahamijika tidak mengkaji isu-
isu/masalah-masalah ilmiah tanpa menetapkan konteks atau latar belakangnya
(Bybee, 1985:85).

Di samping itu masalah-masalah kemasyarakatan dapat menimbulkan
inspirasi tentang ide-ide dan pertanyaan-pertanyaan bagi peneliti. Teknologi
berpengaruh terhadap kualitas hidup, pola piker masyarakat dan interaksi local,
nasional maupun global. Perubahan teknologi disertai oleh perubahan-perubahan
sosial, politik dan ekonomi yang barangkali bermanfaat atau merugikan
masyarakat (Bybee, 1985:186). Berbagai dampak teknologi baru terhadap
individu, populasi, ruang dan waktu, kepentingan sosial sikap dan nilai-nilai dapat
berpengaruh langsung terhadap perkembangan teknologi.

3. Pendekatan STM Sebagai Inovasi Dalam Pendidikan IPA
Pendekatan STM merupakan pendekatan yang tergolong baru dalam proses

belajar mengajar IPA. Pendekatan ini diduga muncul karena ketidakmampuan
murid mengembangkan intelektualnya, seperti berpikir rasional, kemampuan
menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan, rasa ingin tahu intelektual,
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kreativitas dan keinginan serta kemampuan untuk memperoleh pengetahuan lebih
lanjut (Subiyanto, 1996).

Ketidakmampuan murid mengembangkan kemampuan mendorong beberapa
perguruan tinggi di Amerika Serikat mengembangkan program baru yang dikenal
dengan STS (Science-Technology-Society). Pada saat yang hamper bersamaan,
suatu konsorsium beberapa perguruan tinggi di Inggris melakukan hal yang sama,
mereka menyebutnya SATIS (Science And Technology In society). Sejak ahun
1986 pendekatan STM telah memasyarakat dalam system pendidikan di Amerika,
Inggris, Negara-negar di Asia Pasifik.

Tujuan pendidikan IPA yang tercantum dalam kurikulum senantiasa
diarahkan agar murid dapat mengaplikasikan konsep-konsep IPA ke dalam
kehidupan sehari-hari. Di sisi lain pengajaran IPA bertujuan memberikan
bimbingan kepada murid agar mampu menggunkan teknologi sederhana yang
berguna untuk memecahakan masalah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari
(Depdikbud, 1993).

Ditinjau dari tujuan pendidikan IPA, pada dasarnya sekolah belum berhasil
secara memuaskan dalam mancapai tujuannya, terutam berkaitan dengan konsep-
konsep IPA, sikap dan nilai yang dikembangkan dalam pendidikan IPA (PPPG
IPA, 1993). Sadar akan kekurangan dalam pencapaian tujuan tersebut, para ahli
mengajukan gagasan bahwa pengajaran IPA di sekoalh hendaknya dikaitkan
dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi di masyarakat, serta
tanggapan masyarakat terhadap teknologi itu. Di hadapan murid telah hadir
teknologi modern maupun produk-produk dan segala persoalannya. Oleh karena
itu melalui pendekatan STM, diharapkan murid dapat mempelajari dan menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan IPA dan teknologi
tersebut. Pendidikan IPA harus dapat menggali dan mengembangkan ide-ide saat
ini diabaikan oleh pengajarn IPA tradisional yaitu tanggung jawab sosial dari para
ahli IPA dan para anggota masyarakat lainnya.

Faktor lain yang turut mendukung pendekatan STM dalam pengajaran IPA
adalah dianutnya pandangan konstruktivisme dalam proses belajar (Susilo, 1994).
Pandanagn ini menitikberatkan pada pentingnya pengalaman murid serta
pengetahuan yang telah dimilikinya. Konsep yang dimiliki murid adalah hasil
bentukannya sendiri. Oleh karena itu proses belajar mengajar yang baik adalah
jika mampu memberi peluang kepada murid supaya dapat membentuk konsep-
konsep atas dasar-dasar rangang yang dihayati melalui inderanya. Konsep-konsep
yang dimiliki seseorang merupakan hasil pemrosesan informasi yang diterima dan
bukan pemberian orang lain. Murid semestinya tidak hanya diberikan apa yang
dipelajari, tetapi bagaimana mereka dapat mempelajarinya. Tantangan pendidikan
IPA menyangkut bagaimana cara membantu murid membentuk model dalam
dirinya, dan memanfaatkan model tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pengajaran IPA sekarang lebih menitikberatkan kepada ranah konsep-
konsep IPA dan proses-proses IPA. Pendekatan STM dalam pengajaran IPA
memberikan wadah lebih luas, oleh karena itu hendaknya dapat dimanfaatkan
sejak murid duduk di SD. Terutama menekankan kepada ranah berpikir kreatif,
perasaan dan penilaian serta pemanfaatan dan penerapan. Melalui ranah-ranah ini
murid menggunakan pengetahuan dan ketrampilan IPA yang mereka miliki untuk
mengklasifikasi dan menguatkan nilai-nilai mereka dan kemudian menerapkannya
dalam tindakan sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
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4.  Kedudukan Pendekatan STM dalam Kurikulum
Pendekatan STM tidak mengubah pokok-pokok bahasan/konsep dan sub

konsep di dalam kurikulum, tetapi membantu memperjelas pemahaman murid
terhadap konsep-konsep yang harus dikuasai mereka. Hal ini penting
dikemukakan karena penerapan inovasi baru melibatkan berbagai unsur terkait
dari tingkat sekolah (guru, kepala sekolah) sampai ke tingkat nasional.

Pendekatan STM di dalam kurikulum mengandung 10 beberapa
keunggulan, yaitu: (1) menyempurnakan pencapaian tujuan kurikulum, khususnya
GBPP IP, (2) tidak mengubah konsep/sub konsep yang tercantum dalam GBPP,
(3) memungkinkan murid memperoleh kemudahan dalam memahami bahan
pelajaran yang dipelajarinya, (4) meningkatkan kebermaknaan pengajaran IPA
bagi murid, (5) mengaitkan bahan pengajaran dengan lingkungan hidup murid.
Dengan demikian bahan-bahan pengajaran local dengan sendirinya dapat
dipelajari secara baik, (6) meningkatkan keterampilan intelektual murid dan daya
berpikir positif, kritis dan logis, (7) merupakan bahan pengajaran yang utuh antara
kegiatan intra dan ekstra kurikuler, (8) tidak mengubah kegiatan belajar mengajar
IPA yang berlaku di sekolah, dan (9) meningkatkan kepedulian murid terhadap
lingkungan dan masyarakat.

Mendekati abad ke 21 diperlukan peningkatan kualitas sumber daya
manusia baik bidang kognitif maupun afektif. Kadang-kadang bidang afektif
merupakan pembatas dalam mengembangkan teknologi sehingga perlu dipikirkan
produk teknologi yang sesuai bagi masyarakat daerah tertentu. Dengan demikian
perlu dikembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Hal yang sama juga berlaku bagi pengembangan industri yang
menitikberatkan pada padat karya. Tujuan pokok bagi usaha-usaha pengembangan
STM adalah untuk menghasilkan individu-individu yang memiliki literasi sains
dan teknologi (Yager, 1993), terutama bagi individu yang berusia di atas 13 tahun
atau telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

Pendekatan STM sebagai inovasi baru dalam pendidikan sains dan
pendidikan dasar. Berarti menyiapkan mahasisiwa berperilaku dan bersikap positif
terhadap lingkungan fisik dan sosial (Baez, 1976) dalam (Poedjiadi,1994a:2)
dalam konteks ini pendekatan STM menggunakan ketrampilan proses sains
(Yager,1996:60). Keterampilan ini yang melibatkan murid secara aktif dengan
menekankan pada kebermanfaatan bagi murid agar dapat berperan aktif dalam
lingkunganny (Poedjiadi, 1994d:4)

Kurikulum membuka adanya keluwesan kurikulum dan muatan lokal
yang diberi alokasi waktu tersendiri, maka unit-unit STM yang dirancang guru
dapat digunakan sebagai perluasan wawasan bagi murid dan sebagai suplemen
(Poedjiadi, 1994°:12). Dalam hal ini pendidikan sains dan teknologi dapat
disesuaikan dengan potensi dan budaya setempat. Karena kurikulum 1994 sudah
dilaksanakan maka intervensi yang dapat dilakukan adalah pada proses
pendidikan agar dicapai kesepadanan (“link”). Oleh karena proses pendidikan
dikelola guru, maka harus yakin bahwa inovasi ini memang bermanfaat bagi
dirinya, murid maupun negara. Setelah dirasakan manfaatnya, diharapkan timbul
kemampuan untuk melaksanakan, sehingga hasil pendidikan dapat cocok
(“match”) dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi teknologi yang terus
berkembang.
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Poedjiadi (1994d) memberikan tiga alternatif pelaksanaan pendekatan
STM dalam kegiatan belajar (1) melaksanakan program berdasarkan unit/topik
sehingga tidak perlu mengikuti GBPP yang biasa berlaku, (2) Menyajikan suatu
topik yang relevan dengan konsep-konsep yang termuat dalam GBPP, dan (3)
Mengajak murid untuk berpikir dan menemukan aplikasi konsep sains dalam
industri atau produk teknologi yang ada di masyarakat di sela-sela kegiatan belajar
berlangsung, misalnya sajian pada apersepsi.

5.  Teori Belajar Yang Berkaitan Dengan Pendekatan STM
Dasar dari pengembangan pendekatan STM adalah teori belajar

konstruktivisme (Yager, 1996). Pada pokoknya teori ini menggambarkan bahwa
murid membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan
lingkungan (Kamii, 1979) dalam (poedjiadi, 1994). Yager (1996:40) menulis
bahwa konstruktivisme merupakan teori belajar yang menekankan pada
pemahaman strategi pengajaran. Menurut pandangan ini metode-metode
pengajaran konstruktivisme dapat disejajarkan dengan metode-metode yang
digunakan dalam pendekatan STM.

Ellis dan Fouts (1993) mengemukakan bahwa konstruktivisme sebagai
suatu teori, di mana murid membangun pengetahuan yang didapat dari berbagai
realita berdasarkan pengalaman-pengalaman unik. Di sini ditegaskan jika murid
aktif membangun pengetahuan seharusnya mereka aktif pula dalam proses belajar.
Sebagai penegasan bahwa pengetahuan yang mengendap dalam benak murid
dibangun secara khas telah dikemukakan oleh Gustone (Poedjiadi, 1994c:4).

Dalam pandangan konstruktivis, tiap individu secara ideosinkratik
mambangun maknanya sendiri apabila menerima stimulus. Adanya konsep
alternatif pada murid merupakan gambaran tentang adanya konsep konstruksi oleh
masing-masing individu. Makin bertambah usia anak makin mampu pula
mengadaptasikan proses-proses berpikir sehingga tanggap terhadap masalah-
masalah yang bervariasi disbanding dengan anak yang lebih muda (Dworetzky,
1990:242).

Piaget memandang bahwa pengembangan pengetahuan adalah hasil
kombinasi dari kematangan otak dan system saraf serta dari pengalaman-
pengalaman yang membantu anak melakukan penyesuaian dengan lingkungannya.
Piaget menggambarkan bagaimana pengetahuan dikonstruksi oleh murid di dalam
benaknya melalui suatu proses organisasi proses-proses fisik maupun psikologis
yang membentuk isitem-sistem teratur dan berhubungan dengan struktur-struktur
(Hidayat 1996:8). Struktur-struktur ini dalam teori Piaget disebut skemata.

Asimilasi merupakan pemaduan unsur-unsur luar ke dalam struktur
organisme sedang akomodasi adalah penyesuaian struktur internal pada ciri-ciri
tertentu dalam situasi khusus (Gredler, 1991). Proses asimilasi terjadi pada saat
individu mencoba memahami dunia di luar dirinya dengan menggunakan struktur
kognitif. Saat ini terjadi proses penambahan kemampuan intelektul tanpa merubah
struktur yang ada sebelumnya, kemudian kemampuan baru ini manjadi tambahan
pangayaan bagi individu. Akomodasi terjadi jika suatu rancangan ternyata belum
sesuai dengan struktur yang ada sehingga memerlukan modifikasi struktur lama,
kemudian membentuk struktur baru yang lebih kaya. Dengan membawa obyek
baru ke dalam kategori yang telah dipunyai anak (asimilasi), atau dengan
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menciptakan pemahaman baru tentang sesuatu (akomodasi), mereka dapat
beradaptasi dengan lingkungan.

Piaget percaya ada kekuatan dari dalam yang mengarahkan anak secara
aktif mencapai adaptasi kognitif. Dalam pandangan ini manusia memerlukan
adanya keseimbangan kognitif. Jika seseorang anak merasa cocok dengan cara
berpikirnya, artinya dapat memahami sebagian besar yang mereka dapat dari
lingkungan ke dalam struktur yang telah ada dan dia merasa puas maka dia
dianggap dalam keseimbangan.

Baik asimilasi maupun akomodasi memperlihatkan bahwa konstruksi
pengetahuan di dalam benak seseorang melibatkan pengetahuan awal atau konsep-
konsep yang telah dimiliki atau telah dikenal oleh seseorang. Oleh karena itu hal-
hal yang telah dikenal murid mamiliki nilai strategis dalam proses belajar. Ini
menjadi titik tolak pendekatan STM dalam mengajarkan sains.

METODE
Makalah ini merupakan studi kasus dengan dua faktor. Faktor pertama

adalah strategi pembelajaran yang dipilah menjadi strategi pembelajaran dengan
pendekatan STM dan yang lain. Faktor kedua adalah motivasi belajar siswa yang
dipilah menjadi motivasi tinggi, sedang dan rendah. Dan variabel dalam penelitian
ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu terikat, yang secara keseluruhan
terdapat tiga variabel penelitian. Variabel bebas terdiri dari dua variabel. Variabel
bebas pertama yakni strategi pembelajaran yang dipilah menjadi strategi
pembelajaran dengan pendekatan STM dan strategi konvensional, dan variabel
bebas kedua adalah motivasi belajar yang dipilah menjadi motivasi belajar tinggi,
sedang dan rendah. Di samping itu, terdapat satu variabel terikat yakni berupa
hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan.

Untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa
teknik disesuaikan dengan variabel penelitian yang ada. Adapun teknik
pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah  sebagai berikut. Pertama,
menggunakan hasil belajar berupa tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau
latiha serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok
(Arikunto, 2006:150). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes prestasi.
Tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur
pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu (Arikunto, 2006:151). Tes
prestasi ini diberikan sesudah seseorang mempelajari hal-hal sesuai dengan yang
akan diteskan. Bentuk soal tes yang peneliti gunakan adalah pilihan ganda biasa
dengan 4 option. Dalam pembuatannya peneliti sudah mengacu pada materi
esensial dan indikator yang ada serta terlebih dahulu dibuat kisi-kisinya.

Kedua, menggunakan Angket (Kuesioner). Kuesioner adalah sejumlah
pertanyaan tertulis yabng diinginkan untuk memperoleh informasi dari responden
dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang ia ketahui (Arikunto,
2006:151). Pada metode kuesioner ini, penulis menggunakan metode yang
bersifat langsung dengan tipe pilihan. Alasan menggunakan metode tersebut,
karena penulis beranggapan bahwa dengan memberikan angket langsung kepada
responden, maka dapat dikumpulkan data yang diharapkan secara langsung dan
lengkap, sebab pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan secara seksama dan
disesuaikan dengan apa yang diperlukan dalam penelitian.
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Sedangkan angket tertutup adalah angket yang dikehendaki jawaban pendek
dengan membutuhkan tanda tertentu, misal dengan memberi tanda silang pada
jawaban yang dikehendaki. Pertimbangan yang digunakan dalam pengunaan
metode tersebut adalah demi kelancaran pengumpulan data yang diperlukan dalam
penelitian dan memudahkan responden dalam mengisinya serta
mempertimbangkan waktu yang relatif singkat serta memudahkan tabulasi dan
analisis data.

Data yang diperoleh dari kuesioner diberi nilai dengan angka. Adapun
tujuan dari angket tersebut adalah untuk mengetahui siswa yang mempunyai
motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah. Angket yang digunakan ini jumlahnya
jumlahnya 30 soal. Sebelum digunakan, instrumen tersebut diuji reliabilitasnya.

Dari hasil pengujian terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan
dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,961. Dengan demikian dapat diungkapkan
bahwa instrumen motivasi belajar dinyatakan reliabel. Dan dari hasil pengujin
juga terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan dari hasil perhitungan
adalah sebesar 0,920. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa instrumen hasil
belajar IPA dinyatakan reliabel. Untuk melakukan analisis data dipergunakan
Analisis Varians 2 jalur, yang sebelumnya dilakukan pengujian persyaratan
analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas varians populasi.

Pengujian dengan analisis varians 2 jalur dilakukan dengan rumus uji F
melalui perhitungan SPSS. Setelah harga F ditemukan maka pengujian
signifikansi harga F tersebut dilakukan dengan melihat harga signifikansi (p), di
mana jika harga p lebih kecil dari 0,05 maka harga F tersebut signifikan.
Sebaliknya, jika harga p lebih besar dari 0,05 maka harga F tersebut tidak
signifikan.

HASIL PENELITIAN
Dari hasil penelitian terlihat bahwa rerata nilai tertinggi diperoleh pada

siswa yang mempunyai motivasi tinggi dan menerima pengajaran dengan
pendekatan STM, yakni sebesar 77,70, sedangkan yang paling rendah adalah
rerata nilai siswa yang mempunyai motivasi rendah dan menerima pengajaran
konvensional , yakni sebesar 64,45, sehingga secara lebih rinci, paparan data yang
diperoleh siswa dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut. Pertama,
Deskripsi data hasil belajar IPA siswa yang mempunyai motivasi tinggi kelas V
SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi pengajaran dengan
pendekatan STM, rerata siswa yang mempunyai motivasi tinggi kelas V SDN
Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi pengajaran dengan
pendekatan STM adalah sebesar 77,70.

Kedua, deskripsi data hasil belajar IPA siswa yang mempunyai motivasi
sedang kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi
pengajaran dengan pendekatan STM, Rerata siswa yang mempunyai motivasi
sedang kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi
pengajaran dengan pendekatan STM adalah sebesar 75,90.

Ketiga, deskripsi data hasil belajar IPA siswa yang mempunyai motivasi
rendah kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi
pengajaran dengan pendekatan STM, Rerata siswa yang mempunyai motivasi
rendah kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi
pengajaran dengan pendekatan STM adalah sebesar 69,30.
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Keempat, deskripsi data hasil belajar IPA siswa yang mempunyai motivasi
tinggi kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi
pengajaran konvensional, Rerata siswa yang mempunyai motivasi tinggi kelas V
SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi pengajaran
konvensional adalah sebesar 64,50.

Kelima, deskripsi data hasil belajar IPA siswa yang mempunyai motivasi
sedang kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi
pengajaran konvensional, Rerata siswa yang mempunyai motivasi sedang kelas V
SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi pengajaran
konvensional adalah sebesar 66,90.

Keenam, deskripsi data hasil belajar IPA siswa yang mempunyai motivasi
rendah kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi
pengajaran konvensional, Rerata siswa yang mempunyai motivasi rendah kelas V
SDN Durensewu 01-02 Pandaan yang menggunakan strategi pengajaran
konvensional adalah sebesar 64,45. Beberapa informasi deskripsi data dapat
dilihat pada tabel berikut.

Pengujian hasil penelitian ini ditempuh melalui dua tahapan, yaitu (1)
melakukan uji persyaratan analisis, yang mencakup uji normalitas dan
homogenitas varians, dan (2) menguji hipotesis dengan menggunakan statistika
yang dibantu SPSS.

Pengujian persyaratan analisis yang pertama berupa uji kenormalan dilakukan
dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil perhitungan pengujian
dengan menggunakan SPSS-13 dapat diungkapkan bahwa populasi dalam
penelitian ini mengikuti distribusi normal. Pengujian persyaratan analisis yang
kedua berupa uji homogenitas varians dilakukan dengan menggunakan uji
Levene.

Dari hasil pengujian tersebut juga dapat diungkapkan bahwa populasi untuk
perlakuan dan kontrol dalam penelitian ini homogen. Dengan demikian, karena
populasi penelitian ini mengikuti distribusi normal dan variansinya homogen,
maka pengujian hipotesis dalam penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan
analisis statistika inferensial parametrik, yaitu berupa anava dua jalur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Statistika, maka hipotesis penelitian ini diuji
dengan menggunakan Anava dua jalur. Dan dari hasil pengujian dapat dijadikan
pijakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini yang mencakup sebagai berikut :

Pertama, Tabel di atas mengungkapkan bahwa yang terkait dengan hipotesis
pertama harga F=47,647 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak secara
signifikan. Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA
siswa kelas V SDN Durensewu 01-02 Pandaan antara yang menggunakan strategi
pengajaran dengan pendekatan STM dan pendekatan lain.

Hasil pengujian mengungkapkan bahwa yang terkait dengan hipotesis
kedua harga F=4,965 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak secara signifikan.
Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa kelas V
SDN Durensewu 01-02 Pandaan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi,
sedang dan rendah.

Dari hasil pengujian mengungkapkan bahwa yang terkait dengan hipotesis
ketiga harga F=3,459 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak secara signifikan.
Dengan demikian ada interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar
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yang berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Durensewu
01-02 Pandaan.

Karena terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa kelas V
SDN Durensewu 01-02 Pandaan antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi,
sedang dan rendah, maka untuk mencari lebih lanjut perbedaan antara ketiga
motivasi tersebut dilakukan dengan menggunakan uji lanjut scheffe. Dari data
tersebut terungkap bahwa perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN
Durensewu 01-02 Pandaan terjadi antara (1) siswa yang mempunyai motivasi
belajar tinggi dan rendah, (2) siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dan
rendah.

PEMBAHASAN
1. Perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas V antara yang menggunakan

strategi pengajaran dengan pendekatan STM dan pendekatan lain.

Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan hasil belajar IPA
siswa kelas V antara yang menggunakan strategi pengajaran dengan pendekatan
STM dan pendekatan lain. Penjelasannya adalah  bahwa siswa yang menerima
pembelajaran dengan pendekatan STM akan merasa tertarik dan lebih mudah
memahami apa yang dipelajari karena pembelajaran terkait dengan kehidupan
sehari-hari. Di sisi lain, siswa yang tidak menerima pembelajaran dengan
pendekatan STM tidak dapat merasakan hal seperti itu.

STM ini merupakan pengkondisian dari sains, teknologi dan masyarakat.
Dalam pengajaran sains siswa tidak hanya mempelajari konsep sains, tetapijuga
diperkenalkan pada aspek teknologi itu berperan di masyarakat (Rustaman, 2003).
Pendekatan STM ini berupaya mengintegrasi ilmu (sains) dan teknologi ke dalam
seluruh pembelajaran tradisional sehingga pendekatan STM merupakan inti/pusat
dari pendidikan umum yang integratif (Corebima, 2002). Sains, teknologi dan
masyarakat saling berinteraksi sangat kuat dalam proses pendidikan. Pengetahuan
yang dihasilkan sains dapat memberi sumbangan pada perkembangan teknologi
baru. Di sisi lain teknologi baru mempengaruhi kegiatan ilmiah dan dapat
menentukan masalah penelitian beserta langkah-langkah yang digunakan untuk
memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan yang dihasilkan para ilmuwan
mempengaruhi pandangan hidup, cara berpikir tentang diri sendiri, orang lain dan
lingkungan (Carin, 1993 dalam Rustaman, 2003). STM berupaya memusatkan
perhatian pada permasalahan riil dan pembelajaran dilakukan dengan konsep
maupun proses. Pendekatan STM memungkinkan siswa memilih, menganalisis
serta menerapkan konsep dan proses dalam situasi riil (Corebima, 2002).

Penerapan pendekatan STM memiliki beberapa keunggulan karena siswa
yang belajar dengan pendekatan ini: (1) lebih menguasai konsep sains, (2)
mengalami peningkatan kreativitas, (3) memiliki sikap positif terhadap sains, (4)
menguasai ketrampilan proses. Pendekatan STM ini sangat representative dengan
salah satu tujuan dari pendidikan sains itu sendiri yang mempersiapkan siswa
menjadi anggota masyarakat yang baik. Siswa mampu menerapkan pengetahuan
ilmiah dan mengamalkan nilai-nilai sains dalam upaya mewujudkan tatanan
kehidupan masysrakat yang lebih baik
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2. Perbedaan hasil belajar IPA antara yang mempunyai motivasi belajar
tinggi, sedang dan rendah.

Penelitian ini memperoleh temuan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA
siswa kelas V antara yang mempunyai motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah.
Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa  siswa yang memiliki motivasi tinggi
cenderung lebih bersemangat dan mempunyai daya tahan yang tinggi dalam
mengikuti pembelajaran di kelas, akibatnya mereka akan lebih dapat memahami
materi yang diajarkan oleh guru. Di pihak lain, siswa yang mempunyai motivasi
sedang dan rendah tidak/kurang bersemangat dan daya tahan mereka
sedang/rendah.

Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud dapat berupa tugas,
tuntutan, harapan, cita-cita, keinginan ataupun tujuan yang hendak dicapai.
Dengan adanya motivasi akan mendorong seseorang berinisiatif melakukan suatu
pekerjaan untuk memenuhi tujuannya. Seseorang dengan motivasi yang
dimilikinya dengan sekuat tenaga berusaha memenuhi kebutuhannya. Seberapa
besar motivasi yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari usaha yang dilakukannya
untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuannya.

3. Interaksi antara strategi pembelajaran dengan pendekatan STM dan
motivasi belajar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa
kelas V SD.

Penelitian juga menemukan bahwa ada interaksi antara strategi
pembelajaran dan motivasi belajar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA
siswa kelas V. Hal itu berarti strategi pembelajaran STM lebih tepat digunakan
untuk siswa dengan tipe motivasi tertentu.

Sebagaimana diungkapkan pada bagian di atas, bahwa perbedaan hasil
belajar IPA siswa kelas V SD antara yang menggunakan strategi pengajaran
dengan pendekatan STM dan pendekatan lain dapat dijelaskan bahwa siswa yang
menerima pembelajaran dengan pendekatan STM akan merasa tertarik dan lebih
mudah memahami apa yang dipelajari karena pembelajaran terkait dengan
kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, siswa yang tidak menerima pembelajaran
dengan pendekatan STM tidak dapat merasakan hal seperti itu.

Di samping itu, perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas V SD antara yang
mempunyai motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah dapat diungkapkan bahwa
siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih bersemangat dan
mempunyai daya tahan yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di kelas,
akibatnya mereka akan lebih dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru.
Di pihak lain, siswa yang mempunyai motivasi sedang dan rendah tidak/kurang
bersemangat dan daya tahan mereka sedang/rendah.

Dengan demikian, ada interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi
belajar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SD.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diungkapkan di

muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni (1) ada perbedaan yang
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signifikan hasil belajar IPA siswa kelas V SD antara yang menggunakan strategi
pengajaran dengan pendekatan STM dan pendekatan lain, (2) ada perbedaan yang
signifikan hasil belajar IPA siswa kelas V SD antara yang mempunyai motivasi
belajar tinggi, sedang dan rendah. Perbedaan tersebut terjadi antara adalah siswa
yang mempunyai motivasi belajar tinggi dan rendah dan siswa yang mempunyai
motivasi belajar sedang dan rendah, (3) ada interaksi yang signifikan antara
strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa
kelas V SD.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan penelitian
sebagaimana diungkapkan di muka, maka dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut.

Karena pada penelitian ini ditemukan pembelajaran dengan pendekatan STM
lebih berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa dibandingkan dengan
pembelajaran konvensional, berarti dengan pendekatan STM sangat berpengaruh
terhadap prestasi belajar siswa, maka hendaknya para guru mata pelajaran IPA
lebih mengoptimalkan teknik pembelajaran di sekolahnya masing-masing, seperti
dengan pendekatan STM dan motivasi belajar untuk para siswa yang
dibimbingnya supaya pada diri siswa tercipta gemar belajar yang akhirnya akan
dapat meningkatkan prestasi belajarnya.

Karena pada penelitian ini membahas pengaruh pendekatan STM dan motivasi
belajar siswa terhadap hasil belajar IPA siswa dibandingkan dengan pembelajaran
konvensional, berarti pendekatan STM sangat berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa, maka hendaknya pengelola lembaga pendidikan menyiapkan sumberdaya
manusia khususnya guru agar menggunakan teknik-teknik mengajar yang dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa.

Peningkatan kualitas pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara
pemerintah, guru dan masyarakat. Guru dalam hal ini adalah sebagai pelaku tama
dalam keberhasilan pendidikan harus memiliki kemampuan yang sangat tinggi
dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Karena pada penelitian ini ditemukan
pembelajaran dengan pendekatan STM lebih berpengaruh terhadap hasil belajar
IPA dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, maka hendaknya
pemerintah membuat kebijakan yang dapat mendorong terciptanya suasana belajar
yang menekankan pada teknik-teknik pembelajaran yang tepat sehingga mutu
pendidikan semakin berkualitas.

Karena pada penelitian ini ditemukan pembelajaran dengan pendekatan
STM lebih berpengaruh terhadap hasil belajar IPA dibandingkan dengan
pembelajaran konvensional, maka pengawas pendidikan dapat memberikan
informasi guru mata pelajaran IPA tentang pentingnya pengembangan teknik
pembelajaran yang sesuai sehingga pelajaran yang disampaikan dapat menrik dan
dengan mudah diterima oleh anak.

Penggunaan teknik mengajar yang tepat akan berpengaruh terhadap hasil
belajar yang dicapai. Oleh karena itu dengan pendekatan STM dalam
pembelajaran sangat diperlukan sebagai motivasi atau dorongan untuk belajar
yang lebih baik. Pengembangan teknik pembelajaran hendaknya mendapatkan
perhatian khusus sehingga para guru dapat mengembangkan dan memberikan
layanan pendidikan kepada peserta didik secara maksimal.

Penemuan dan pengembangan teknik pembelajaran yang dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa hendaknya dipublikasikan lewat media baik cetak maupun
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elektronik, sehingga dapat dijadikan acuan bagi para penanggungjawab
peningkatan mutu pendidikan sehingga ke depan pendidikan di Indonesia semakin
maju dan berkembang.
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PENGARUH PENGGUNAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
JIGSAW DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR

MATEMATIKA SMPN 2 WINONGAN DAN SMPN 1 LUMBANG
PASURUAN

Khoirul Faizin

Abstract
The purposes of this research are to test: (1) whether the students who were

taught by using jigsaw type got better achievement in mathematics than those who
were taught using conventional model, (2) whether the students who had high
learning motivation got better achievement than the students who had average
learning motivation, and whether the students who had average learning
motivation got better achievement than the students who had low learning
motivation, (3) the significance of interaction effect between learning model and
learning motivation toward the achievement in mathematics.The research method
applied is eksperimental method with factorial design 2x3. This research subject is the
student of class VIII of SMPN 2 Winongan and SMPN 1 Lumbang Pasuruan
Regency. In the process of the experiment, the experimental group was given
mathematics lesson using jigsaw cooperative learning model while the control group
was using conventional model. Both groups were given a learning motivation
enquette and a pretest previously. After the experiment was conducted, both groups
were given achievement test of mathematics. Then, the data was analyzed using two
ways Anava then continued with Tukey test. The result of data analysis showed  that:
(1) the students who were taught by using jigsaw type got better achievement in
mathematics than those who were taught using conventional model, (2) the students
who had high learning motivation got better achievement than the students who had
average learning motivation, and the students who had average learning motivation
got better achievement than the students who had low learning motivation, (3) there is
interaction effect between learning model and learning motivation toward the
achievement in  mathematics. As the conclusion, teachers, especially mathematics
teachers can apply this jigsaw cooperative learning model as one alternative to
increase student’s achievement. Moreover, teachers are expected to increase their
student’s learning motivation.

Keywords: jigsaw cooperative learning model, learning motivation, mathematics
achievement

PENDAHULUAN.
Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia

saat ini telah menjadi pembicaraan hampir semua kalangan. Apalagi akhir-akhir
ini banyak diberitakan di media massa bahwa banyak tenaga kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri baik di Asia maupun di Timur Tengah diperlakukan tidak adil
dan tidak manusiawi oleh majikannya. Ini mencerminkan rendahnya kualitas
SDM kita sehingga TKI di luar negeri mudah sekali dilecehkan martabatnya.

Berkaitan rendahnya SDM bangsa kita, hasil survei yang dilakukan UNDP
pada tahun 2005 menempatkan Indonesia pada peringkat 110 di dunia dan di
Asean Indonesia ketinggalan dari negara-negara tetangga seperti Singapura,
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Brunei, Malaysia, Tailand, Pilipina, dan Vitnam (Hendayana dkk, 2007: 1).
Akibatnya tidak mengherankan bila TKI di luar negeri kebanyakan menjadi
pembantu rumah tangga dan buruh kasar, sedangkan yang bekerja sebagai seorang
profesional sedikit sekali. Sebaliknya banyak tenaga ahli dari negara maju seperti
Amerika, Jepang, Australia bekerja di Indonesia. Hal ini menjadi ironi, mengingat
Indonesia yang kaya sumber daya alam (SDA) tetapi miskin SDM yang
berkualitas sehingga negara kita menjadi negara yang terbelakang dan selalu
tergantung pada negara lain. Sebaliknya Jepang yang terbatas SDA-nya, karena
kaya akan SDM yang berkualitas, akhirnya menjadi negara yang cukup maju.
Dengan demikian betapa pentingnya peran SDM dalam pembangunan sebuah
negara.

Kualitas SDM erat kaitannya dengan kualitas pendidikan. Dapat dikatakan
bahwa SDM yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.
Hal ini mengingat pendidikan memiliki peran dan pengaruh terhadap segala
bidang kehidupan dan perkembangan manusia dengan berbagai aspek
kepribadiannya. Pengaruh pendidikan dapat dilihat secara langsung dalam
perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan
setiap individu. Jika bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian, perindustrian
berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka
pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusianya. Pendidikan
menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pendidikan juga
memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan
merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana
dalam membangun watak bangsa (National Character Building). Masyarakat
yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara
progresif akan membentuk kemandirian dan kreatifitas.

Kualitas suatu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran
yang terjadi di dalamnya. Proses pembelajaran yang berkualitas akan
menghasilkan output dan outcome yang berkualitas pula. Bagaimanakah suatu
pembelajaran dikatakan berkualitas? Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 disebutkan bahwa
proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif  serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas,
dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik. Ini berarti guru dituntut mempunyai kemampuan menyelenggarakan
pembelajaran yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan di atas.

Berkaitan dengan kualitas pembelajaran, Mulyasa (2005: 161) mengatakan
bahwaUntuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan beberapa cara,
antara lain dengan mengembangkan kecerdasan emosi, mengembangkan
kreatifitas dalam pembelajaran, mendisiplinkan peserta didik dengan kasih
sayang, membangkitkan nafsu belajar, memecahkan masalah, mendayagunakan
sumber belajar, dan melibatkan masyarakat dalam pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas, guru sebagai pengelola pembelajaran harus
memilih strategi pembelajaran yang di dalamnya menerapkan cara-cara tersebut,
salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Dalam
kenyataannya, kebanyakan peserta didik khususnya di SMPN 2 Winongan dan
SMPN 1 Lumbang kurang bernafsu untuk belajar, terutama pada mata pelajaran
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tertentu yang mereka anggap sulit, misalnya metamatika. Oleh karena itu guru
dituntut untuk dapat membangkit nafsu belajar mereka. Pembangkitan nafsu atau
selera belajar ini sering disebut dengan motivasi belajar. Callahan and Clark
(dalam Mulyasa, 2005: 174) mengemukakan bahwa “motivasi adalah tenaga
pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu
tujuan tertentu”. Dengan motivasi akan tumbuh dorongan untuk melakukan
sesuatu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Motivasi akan menyebabkan
terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia menyangkut
kejiwaan, perasaan, dan emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu
untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan
sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi tinggi.

Sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas sebagaimana
diuraikan di atas, para ahli pendidikan telah mengembangkan berbagai model
pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif. Model
pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang
mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam
kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan
rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku
yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran
kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk
menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran. Menurut Nur dkk (dalam Widyantini, 2006: 3), semua model
pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur
penghargaan. Struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan pada
model pembelajaran kooperatif berbeda dengan struktur tugas, struktur tujuan
serta struktur penghargaan model pembelajaran yang lain. Dalam proses
pembelajaran model kooperatif, siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu
tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Selain itu, siswa dilatih menerapkan
keterampilan kooperatif, misalnya: menghargai pendapat orang lain, bekerja sama,
dan sebagainya. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar
akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari
temannya, serta pengembangan keterampilan sosial.

Pembelajaran kooperatif dikembangkan berpijak pada beberapa
pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan proses dan hasil belajar
siswa. Pendekatan yang dimaksud adalah belajar aktif, konstruktivistik, dan
kooperatif. Beberapa pendekatan tersebut diintegrasikan untuk menghasilkan
suatu model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan
potensinya secara optimal.

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat bermacam-macam tipe, salah
satunya adalah tipe Jigsaw. Tipe jigsaw ini dikembangkan oleh Elliot Aronson
dan kawan-kawannya dari Universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh Slavin
dan kawan-kawan di Universitas John Hopkins. Menurut Arends (dalam Yusuf,
2006: 35), pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran
kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang
bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu
mengarjarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya.
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Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw didesain untuk meningkatkan
rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga
pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan,
tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada
anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “siswa saling tergantung satu
dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari
materi yang ditugaskan” (Lie, dalam Yusuf, 2006: 35 ). Para anggota dari tim-tim
yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi (tim ahli) saling
membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada
mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim/kelompok asal untuk
menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka
pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli. Hal ini dilakukan secara bergantian
oleh tiap anggota kelompok, sehingga setiap siswa memahami keseluruhan materi
pembelajaran.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut maka pembelajaran
matematika yang dilaksanakan dengan model pembelajaran koperatif tipe Jigsaw
akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika dan menumbuhkan
sikap yang positif terhadap matematika sehingga prestasi belajar siswa akan lebih
baik. Selain itu, siswa akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi belajar siswa, salah satunya adalah
motivasi siswa. Hakim (2001: 26) berpendapat bahwa motivasi adalah suatu
dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan
untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat itu menunjukkan bahwa seseorang
melaksanakan sesuatu karena ada dorongan dalam dirinya untuk mencapai
sesuatu. Makin kuat dorongan tersebut maka makin optimal pula ia berupaya agar
sesuatu yang dituju dapat tercapai. Jika sesuatu yang diinginkan itu dapat tercapai
maka ia akan merasa berhasil dan juga akan merasa puas. Oleh karena itu
diharapkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa.

Dalam perkembangannya motivasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan
keadaan yang berasal dari diri siswa sendiri yang dapat men-dorongnya
melakukan tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik adalah perasaan
menyenangi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut. Adapun motivasi
ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga
mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan hadiah, peraturan
atau tata tertib sekolah, suri teladan orang tua dan guru merupakan contoh-contoh
konkret yang dapat mendorong siswa untuk belajar (Syah, 2005: 137).

Dalam perspektif kognitif, motivasi yang lebih signifikan bagi siswa
adalah motivasi intrinsik karena lebih murni dan langsung serta tidak tergantung
pada dorongan atau pengaruh orang lain (Syah, 2005: 137). Dorongan mencapai
prestasi dan dorongan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekal
masa depan, umpamanya, memberi pengaruh lebih kuat dan relatif lebih tahan
lama dibandingkan dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang
tua atau guru. Namun demikian, motivasi ekstrinsik yang dikelola dengan baik
akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada diri siswa.

Bertolak dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk
menjawab pemasalahan berikut (1) apakah hasil belajar matematika siswa yang
diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi secara
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signifikan dari siswa yang diajar dengan model konvensional di kelas VIII SMPN
2 Winongan dan SMPN 1 Lumbang Kabupaten Pasuruan, (2) apakah siswa yang
motivasi belajarnya tinggi, hasil belajar matematikanya lebih tinggi secara
signifikan dari siswa yang motivasi belajarnya sedang, dan siswa yang motivasi
belajarnya sedang, hasil belajar matematikanya lebih tinggi secara signifikan dari
siswa yang motivasi belajarnya rendah di kelas VIII SMPN 2 Winongan dan
SMPN 1 Lumbang Kabupaten Pasuruan, dan (3) adakah pengaruh yang signifikan
interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar
matematika siswa di kelas VIII SMPN 2 Winongan dan SMPN 1 Lumbang
Kabupaten Pasuruan.

METODE
Rancangan penelitian ini menggunakan desain faktorial 2 x 3 model tetap.

Sebagai faktor pertama adalah model pembelajaran yang terbagi menjadi 2
kategori, yaitu model kooperatif tipe jigsaw dan konvensional. Sedangkan faktor
kedua adalah motivasi belajar yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi,
sedang, dan rendah.

Adapun subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Winongan dan SMP Negeri 1 Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran
2008/2009 sebanyak 136 siswa yang terbagi menjadi 4 kelas. Dari 4 kelas
tersebut, 2 kelas sebagai kelompok eksperimen dan 2 kelas lainnya sebagai
kelompok kontrol. Namun untuk analisis data, jumlah subyek yang digunakan
disesuaikan dengan data motivasi belajar matematika.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data motivasi belajar
matematika, kemampuan awal matematika, dan hasil belajar matematika. Untuk
memperoleh data-data tersebut, dikembangkan angket motivasi belajar dan tes
hasil belajar matematika. Sebelum digunakan pada kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol, kedua instrumen tersebut diujicobakan pada kelas lain untuk
mengetahui validitas dan reliabilitasnya.

Analisis data penelitian ini menggunakan Analisis Varian (Anava) 2 jalur
yang dilanjutkan dengan uji Tukey. Namun sebelum dilakukan analisis tersebut,
terlebih dulu dilakukan pengujian terhadap persyaratan analisis agar kesimpulan
yang diperoleh cukup berarti. Pengujian persyaratan analisis tersebut meliputi uji
normalitas dengan Uji Liliefors, uji homogenitas dengan Uji Bartlett, dan
pengujian kesamaan kemampuan awal dengan Anava 1 jalur.

HASIL PENELITIAN
1. Pengujian Persyaratan Analisis

Pengujian normalitas data hasil belajar matematika menggunakan uji
Lilliefors. Hasil perhitungan uji normalitas untuk tiap-tiap kelompok terdapat
pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa data hasil
belajar matematika siswa untuk tiap-tiap kelompok berdistribusi normal, karena
L0 < Ltab.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Hasil Belajar Matematika

Model Pembelajaran

Motivasi Belajar

Kooperatif Tipe
Jigsaw

Konvensional Total
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Tinggi
N
L0

Ltab ( = 5%)

16
0,0920
0,2130

16
0,1600
0,2130

32
0.0991
0.1566

Sedang
N
L0

Ltab ( = 5%)

16
0,1230
0,2130

16
0,1260
0,2130

32
0.1246
0.1566

Rendah
N
L0

Ltab ( = 5%)

16
0,1000
0,2130

16
0,1310
0,2130

32
0.1348
0.1566

Total
N
L0

Ltab ( = 5%

48
0.0768
0.1279

48
0.1076
0.1279

Pada pengujian homogenitas varians data hasil belajar matematika siswa
antar kelompok eksperimen (jigsaw) dan kelompok kontrol (konvensional)
dengan uji Bartlet, menunjukkan bahwa 2 = 1,040 dan 2

tab = 3,810 untuk  =

5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians data hasil belajar
matematika siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah
homogen, karena 2 < 2

tab .

Pada pengujian homogenitas varians data hasil belajar matematika antar 6
kelompok menunjukkan bahwa 2 = 3,28 dan 2

tab = 11,10 untuk  = 5%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians data hasil belajar matematika
siswa antar adalah homogen, karena 2 < 2

tab .

Kemampuan awal matematika siswa ditunjukkan oleh nilai pretes.
Statistik yang digunakan untuk pengujian ini adalah Anava satu jalur. Hasil
perhitungan uji ini terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Kemampuan Awal Matematika

Sumber Variasi dk JK KT F Ftab ( = 5%)

Rata-rata 1 105735,400 105735,400

Antar Kelompok 5 34,875 6,975 0,156 2,315

Dalam Kelompok 90 4019,750 44,664

Total 96 109790

Berdasarkan data pada tabel 2, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan
awal matematika siswa antar kelompok adalah sama, karena F < Ftab.

2. Pengujian Hipotesis Penelitian
Analisis data penelitian ini menggunakan Anava 2 Jalur. Secara statistik,

hipotesis nol yang diuji dirumuskan sebagai berikut: (1) H0 : 1A = 2A , yang
berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika, antara
siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model
konvensional, (2) H0 : 1B = 2B = 3B , yang berarti tidak terdapat perbedaan

yang signifikan hasil belajar matematika, antara siswa yang motivasi belajar
matematikanya tinggi, sedang, dan rendah, dan (3) H0 : Interaksi AB = 0, yang
berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan interaksi antara model
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pembelajaran dan motivasi belajar matematika terhadap hasil belajar matematika
siswa.
Hasil perhitungan Anava 2 Jalur terdapat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Pengujian Hipotesis dengan Anava 2 Jalur

Sumber Variasi JK db RK Fo Ftab ( = 5%)

Rerata 380646,094 1

Faktor A 1544,010 1 1544,010 30,595 3.95

Faktor B 3483,813 2 1741,906 34,516 3.10

Faktor AB 417,146 2 208,573 4,133 3.10

Dalam 4541,938 90 50.466

Total 390633,000 96 4069,094

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama,
terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika, antara siswa yang
diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model
konvensional. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai rata-rata hasil belajar
matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
adalah 66,98, sedangkan siswa yang diajar dengan model konvensional adalah
58,96. Ini berarti hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model
kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan model
konvensional. Kedua, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar
matematika, antara siswa yang motivasi belajar matematikanya tinggi, sedang,
dan rendah. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai rata-rata hasil belajar
matematika siswa yang motivasi belajarnya tinggi 69,56, siswa yang motivasi
belajarnya sedang 64,34, dan siswa yang motivasi belajarnya rendah 55,00. Ini
berarti siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, hasil belajar
matematikanya lebih tinggi dari siswa yang motivasi belajarnya sedang. Demikian
juga siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang, hasil belajar matematikanya
lebih tinggi dari siswa yang motivasi belajarnya rendah. Ketiga, terdapat pengaruh
yang signifikan interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap
hasil belajar matematika siswa.

Setelah diperoleh ketiga kesimpulan di atas, analisis data penelitian ini
dilanjutkan dengan uji lanjut setelah Anava, yaitu uji Tukey. Hasil perhitungan uji
Tukey antar kelompok terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Lanjut Setelah Anava dengan Uji Tukey

No Kelompok Yang Dibandingkan Q Qtabel ( = 5%)

1
2
3

Jigsaw Tinggi dengan Konvensional Tinggi
Jigsaw Sedang dengan Konvensional Sedang
Jigsaw Rendah dengan Konvensional Rendah

1.197
6.159
6.194

2.815
2.815
2.815
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Dengan memperhatikan tabel 4, dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, pada
siswa yang motivasi belajarnya tinggi, hasil belajar matematika siswa yang diajar
dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tidak lebih tinggi secara
signifikan dari siswa yang diajar dengan model konvensional. Kedua, pada siswa
yang motivasi belajarnya sedang, hasil belajar matematika siswa yang diajar
dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi secara signifikan
dari siswa yang diajar dengan model konvensional. Ketiga, siswa yang motivasi
belajarnya rendah, hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi secara signifikan dari siswa yang
diajar dengan model konvensional.

PEMBAHASAN
Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa

yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi secara
signifikan dari siswa yang diajar dengan model konvensional. Kenyataan tersebut
dapat terjadi mengingat pembelajaran model kooperatif tipe jigsaw lebih banyak
menekankan kepada tanggung jawab pribadi sebagai kelompok ahli yang harus
menguasai dan mengajarkan serta memberikan pemahaman materi yang telah ia
pelajari kepada teman kelompoknya yang lain. Oleh karena itu setiap siswa
mempunyai tanggung jawab agar setiap kelompoknya memahami materi secara
keseluruhan. Selain itu siswa yang biasanya belajar secara individu, tanpa
kompetisi dan penghargaan, dicoba dikondisikan dengan adanya kompetisi dan
penghargaan sehingga menjadi motivasi bagi keberhasilan belajar mereka serta
suasana pembelajaran dapat menjadi lebih hidup dan bervariasi. Hal ini sesuai
dengan pendapat Slavin (1995) bahwa pembelajaran kooperatif merupakan
strategi pembelajaran yang mendorong siswa aktif menemukan sendiri
pengetahuannya melalui ketrampilan proses. Siswa belajar dalam kelompok kecil
yang kemam-puannya heterogen. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap
anggota saling bekerja sama dan membantu dalam memahami suatu bahan ajar.
Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan
materi dan saling membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan. Dengan
adanya setiap siswa mempunyai tugas sendiri-sendiri, maka semua siswa akan
berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai bahan ajar yang menjadi
tugasnya dan berusaha untuk menjadikan teman-teman sekelompoknya juga
memahami bahan ajar tersebut. Sebagai akibatnya, hasil belajar mereka menjadi
lebih baik dibandingkan siswa yang menerima pembelajaran secara konvensional.

Hasil tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Budiningarti (1988), Setyaningsih (1999), Pendi (2002), Santoso (1998), dan Efi
(2007) sebagaimana diuraikan pada bab II, yaitu hasil belajar siswa yang diajar
dengan model kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan
model konvensional. Sebenarnya banyak penelitian tentang pembelajaran
kooperatif, termasuk tipe jigsaw yang telah dilakukan oleh praktisi pendidikan.
Dalam hal ini Slavin (dalam Raharja, 2002) melaporkan 45 judul penelitian
selama 14 tahun menyelidiki pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap hasil
belajar siswa di sekolah. Dari 45 laporan penelitian tersebut, 37 diantaranya
menunjukan bahwa hasil belajar siswa di kelas kooperatif lebih tinggi secara
signifikan dibanding dengan pembelajaran secara individu. Sementara itu delapan
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penelitian lainnya menunjukan tidak ada perbedaan. Pada akhir laporan tersebut di
atas disimpulkan bahwa tidak satupun dalam studi ini menunjukan bahwa model
kooperatif memberikan pengaruh yang buruk.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hasil belajar matematika
siswa yang motivasi belajarnya tinggi, lebih baik dari siswa yang motivasi
belajarnya sedang. Demikian juga hasil belajar matematika siswa yang motivasi
belajarnya sedang, lebih baik dari siswa yang motivasi belajarnya rendah. Hasil
tersebut dapat dipahami, mengingat motivasi adalah tenaga yang mendorong
seseorang untuk berbuat (Sudarsono, 1997). Adapun fungsi motivasi dalam
belajar antara lain mendorong manusia untuk berbuat sehingga merupakan motor
penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan
pada tujuan yang hendak dicapai, dan menyeleksi perbuatan yang harus
dikerjakan untuk mencapai tujuan (Sardiman, 2004). Dengan demikian, semakin
tinggi motivasi belajar  seorang siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya.

Selain kedua hasil di atas, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan interaksi antara model pembelajaran dan motivasi
belajar terhadap hasil belajar matematika. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa
pada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dimana setiap siswa mendapat tugas dan
tanggung jawab sendiri-sendiri serta adanya penghargaan kelompok dapat
menyebabkan siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.
Dengan kata lain, terjadi peningkatan motivasi khususnya motivasi ekstrinsik
pada diri siswa yang diakibatkan adanya tugas dan tanggung jawab serta
penghargaan dari guru dan siswa lain.

Peningkatan motivasi ekstrinsik juga diakibatkan dari adanya interaksi
sosial diantara mereka, baik antara siswa dalam satu kelompok maupun dengan
siswa dari kelompok lain. Telah diketahui bersama, bahwa manusia adalah
makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan oang lain, sehingga
manusia selalu hidup berkelompok. Demikian juga remaja, terutama di sekolah
yang usianya sebaya cenderung hidup berkelompok secara unik yang biasa
disebut kelompok teman sebaya, yang di dalamnya terdapat hubungan emosional
yang erat dalam interaksi antar anggota kelompoknya. Kelompok teman sebaya,
merupakan sarana bagi remaja untuk saling berinteraksi, dan melalui kelompok
teman sebaya pula remaja akan belajar standar moralitas orang dewasa, bermain
secara baik, kerja sama, kejujuran dan tanggungjawab. Di dalam kelompok teman
sebaya remaja dapat merasa diterima, dibutuhkan, dan dihargai. Dengan demikian
mereka dapat merasakan adanya kepuasan dalam interaksi sosialnya.

Menurut Shaw (dalam Ali, 2004) interaksi merupakan suatu pertukaran
antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain
dalam kehadiran mereka dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama
lain. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu interaksi
merupakan stimulus bagi individu lain yang menjadi pasangannya. Seorang siswa
akan lebih termotivasi untuk belajar ketika melihat temannya berhasil. Dengan
kata lain, terjadinya interaksi sosial di antara siswa dapat menyebabkan
meningkatnya motivasi belajar.

Menurut prinsip motivasi dari teori behavioristik, seorang siswa yang
duduk di sekolah tingkat pertama lebih termotivasi dalam belajar jika ada
penguatan dari teman sebaya dari pada guru sendiri (Prayitno, 1989). Adanya
motivasi akan memberi arah pada tingkah laku remaja. Siswa mampu
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menyalurkan energinya untuk menyelesaikan tugas akademis, mengembangkan
hubungan sosialnya, memperoleh penghargaan (penerimaan) dari lingkungan
sosialnya serta meningkatkan rasa mampu, karena siswa termotivasi untuk
memenuhi kekurangan dalam dirinya.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar
matematika siswa yang diajar dengan model kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi
dari siswa yang diajar dengan model konvensional, hasil uji Tukey sebagai uji
lanjutan setelah Anava menunjukkan bahwa pada siswa yang motivasi belajarnya
tinggi, hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw tidak lebih tinggi secara signifikan dari siswa yang diajar
dengan model konvensional. Kenyataan ini dapat disebabkan siswa yang
mempunyai motivasi belajar tinggi, khususnya motivasi intrinsik, akan
mempunyai kemandirian dalam belajar, sehingga strategi pembelajaran apapun
yang diberikan oleh guru, mereka akan tetap megikuti pembelajaran dengan baik.
Walaupun demikian hasil penelitian ini tidak menunjukkan hasil belajar
matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
lebih rendah dari siswa yang diajar dengan model konvensional. Dengan
demikian, model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tetap bisa dilaksanakan
untuk melatih ketrampilan sosial siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil
belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Winongan dan SMPN 1 Lumbang
Kabupaten Pasuruan. Demikian juga dengan motivasi belajar, semakin tinggi
motivasi belajar siswa, maka semakin baik hasil belajar matematikanya. Khusus
pada siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, model pembelajaran relatif
tidak berpengaruh terhadap hasil belajar matematikanya.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut maka para guru, khususnya guru
matematika dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan
melatih ketrampilan sosial siswa. Selain itu juga diharapkan kepada para agar
selalu berupaya meningkatkan motivasi belajar siswanya.
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KORELASI ANTARA LINGKUNGAN PSIKOLOGIS KELUARGA,
PEMBELAJARAN BUDI PEKERTI, DAN KESTABILAN EMOSI SISWA
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X SMAN 2 DAN SMAN 6

DENPASAR TAHUN PELAJARAN 2007-2008

I Gusti Made Murjana

Abstract:
This research is based on the existence of several factors that affect student
achievement in the learning process. Family psychological environment, learning
manners and emotional stability sufficient influence student achievement. The
purpose of this study was to, 1) know is there any correlation between family
psychological environment and academic achievement in class X SMA 2 and
SMA Negeri 6 Denpasar school year 2007-2008, 2) know is there any correlation
between moral learning and academic achievement in students X-class SMA 2
and SMA Negeri 6 Denpasar school year 2007-2008, 3) know is there any
correlation between moral learning and academic achievement in class X SMA 2
and SMA Negeri 6 Denpasar school year 2007-2008, and 4) knowing is there any
correlation between family psychological environment, learning manners, and
students' emotional stability and academic achievement in class X student of
SMA 2 and SMA Negeri 6 Denpasar school year 2007-2008.
Data collection methods used in this research is census method by distributing
questionnaires and learning outcomes at the end of the learning process, which is
then analyzed using correlation and regression analysis. Results showed that (1) t
count = 9086 with a significance level of 0,000. (2) t = 9.004 with a significance
level of 0,000. (3) t = 2.267 with dignifikansi level of 0.001, and Fcount = 43.192
with a significance level of 0.000, indicating that all the alternative hypothesis
accepted.

Keywords: family psychological environment, learning manners, emotional
stability, academic achievement

I. PENDAHULUAN
Pembahasan mengenai psikologi keluarga selalu mengkaitkan antara

tingkah laku seseorang dengan kondisi lingkungan di mana seorang individu
dibesarkan atau diasuh. Hubungan antara individu dengan dengan keluarga serta
hubungan antara keluarga dengan lingkungan merupakan hubungan yang timbal
balik, saling terkait dan saling mempengaruhi. Kadang-kadang kita tidak tahu
antara faktor lingkungan keluaga dengan tingkah laku anak merupakan sebab dan
mana yang merupakan akibat. Dalam masalah urbanisasi misalnya, sulit untuk
diterangkan apakah sarana dan prasarana perkotaan yang menyebabkan orang
berimigrasi ke kota, ataukah banyak orang berpindah ke kota menyebabkan kota
itu bisa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Interdisipliner yang terjadi pada anak dalam ruang lingkup psikologi
keluarga bermacam-macam. Jika kita meneliti sebuah rumah sakit, maka peneliti
akan melakukan kerjasama dengan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, jika
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subyek penelitiannya di sekolah, maka peneliti akan melakukan kerjasama dengan
ilmu pendidikan. Pembelajaran budi pekerti di sekolah nampaknya dapat
membantu dalam hal mengarahkan sikap dan perilaku siswa baik di sekolah, di
masyarakat dan di rumah.

Penilaian prestasi belajar siswa merupakan suatu proses belajar siswa
selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Tujuan dilakukan evaluasi ini secara
umum adalah untuk memberikan feedback kepada guru dan lembaga sekolah
dalam upaya memperbaiki kinerja pendidikan dan meningkatkan produktifitas
sekolah. Selain itu, hasil evaluasi akan dipergunakan oleh guru atau sekolah dalam
menentukan kebijakan-kebijakan sekolah baik bersifat khusus ataupun umum.

II. METODE
Berdasar pada masalah yang diajukan, maka penelitian ini bersifat

eksperimental dengan mempergunakan uji statistika. Sebagai kelompok
eksperimen dalam penelitian ini, adalah kelompok siswa yang memiliki
lingkungan psikologis keluarga yang baik, pemberlakuan pembelajaran budi
pekerti di sekolah, tingkat kestabilan emosi yang tinggi dengan terbentuknya
prestasi belajar pada siswa kelas X SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 6 Denpasar
tahun pelajaran 2007/2008.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara
lingkungan psikologis keluarga, pembelajarann budi pekerti dan kestabilan emosi
siswa dan prestasi belajar siswa yang dirasakan dapat menbangkitkan semangat
belajar siswa dan gairah mengajar guru, sehingga dapat diketahui keberhasilan
proses pembelajaran tersebut dengan dibuktikan melalui jawaban kuesioner yang
diisi oleh siswa dengan dibantu oleh masing-masing orang tua, serta perolehan
nilai prestasi siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran melalui dokumen nilai
yang ada.

Populasi adalah sekelompok benda atau hal yang menjadi sumber
pengambilan sampel. Sekumpulan yang memenuhi persyaratan tertentu yang
berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi juga dikemukakan sebagai
sekelompok yang menarik peneliti untuk menggeneralisasikan hasil penelitian,
atau sebagai suatu himpunan yang terdiri dari orang, hewan, tumbuhan, atau
benda-benda yang mempunyai kesamaan sifat (Sugiono, 1994).

Tabel 3.1.
Jumlah Siswa Kelas X SMA NEgeri 2 dan SMA Negeri 6 Denpasar

tahun pelajaran 2007/2008

No SMA Jumlah Siswa
1 SMA Negeri 2 Denpasar 411
2 SMA Negeri 6 Denpasar 269

Jumlah 680

Sampel adalah sebagian atau lebih dari jumlah populasi yang dijadikan
obyek penelitian (Hadi, 1990). Dalam pengambilan sampel haruslah representatif,
yaitu benar-benar mencerminkan keadaan populasi. Dalam penelitian ini jumlah
populasi cukup besar, sehingga tidak memungkinkan seluruh populasi dapat
dijadikan sebagai sampel. Besarnya sampel yang diambil menggunakan rumus
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Taro Yamane (Ridwan, 2004) sejumlah 87 siswa. Adapun rumus Taro Yamane
adalah sebagai berikut:

N
n = ─────

N.d2+1
dimana:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
d2 = presisi yang ditetapkan (10%)

Tabel 3.2.
Jumlah Sampel Siswa Kelas X SMA NEgeri 2 dan SMA Negeri 6

Denpasar tahun pelajaran 2007/2008

No SMA Jumlah
Siswa

Jumlah
Sampel

Teknik

1 SMA Negeri 2
Denpasar

411 56 Random sampling

2 SMA Negeri 6
Denpasar

269 31 Random sampling

Jumlah 680 87

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive
random sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada strata, random
atau wilayah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu (Agung, 1997).

Untuk menguji variabel, digunakan beberapa instrumen penelitian sesuai
dengan indikator masing-masing variabel yang dapat disajikann sebagai berikut:

Tabel 3. Instrumen Penelitian

Variabel Operasional Indikator Item Pertanyaan
Lingkungan Psikologis
Keluarga (X1)

1. Hormat menghormati 1) Tegur sapa dengan tetangga di
lingkungan keluarga sudah
merupakan suatu hal yang harus
dilakukan

2) Setiap perayaan hari besar, ulang
tahun atau bentuk selamatan lain,
masing-masing keluarga mempunyai
kebiasaan saling mengunjungi

2. Musyawarah mufakat 3) Setiap muncul permasalahan yang
dihadapi antar tetangga selalu
diselesaikan secara musyawarah
mufakat

4) Segala perselisihan yang terjadi
diantara tetangga, diselesaikan secara
kekeluargaan

3. Hubungan antar sesama 5) Diantara keluarga atau tetangga
sekitar, terjalin suatu hubungan
kekeluargaan yang harmonis

6) Di lingkungan keluarga dan tetangga
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terbentuk suatu kegiatan seperti
arisan dan kegiatan lain untuk
mempertemukan anggota keluarga
dengan lingkungan tetangga

4. Sikap kebersamaan 7) Anggota kelompok berprinsip,
permasalahan yang dihadapi satu
keluarga merupakan masalah
kelompok yang harus dibantu
penyelesaiannya

5. Kebersihan 8) Masing-masing anggota keluarga
dalam kelompok selalu berupaya
untuk menjaga kebersihan dan
kesehatan lingkungan

9) Anggota keluarga berupaya untuk
membuat suasana keluarga lebih
menyenangkan

10) Suasana kerja yang harmonis, tenang
dan rukun dapat memacu siswa
berpikir lebih kreatif

Pembelajaran Budi
Pekerti (X2)

1. Perubahan Sikap 1) Pembelajaran  budi pekerti yang
dilaksanakan di sekolah telah
membawa perubahan teman-teman
ke arah lebih baik

2) Pembelajaran budi pekerti dapat
dipakai sebagai arahan dalam
bersikap dan bertindak

2. Perubahan Mental 3) Pembelajaran budi pekerti di sekolah
dapat memunculkan konsentrasi
sehingga pembelajaran menjadi
terarah

3. Pemecahan Masalah 4) Pembelajaran budi pekerti dapat
membantu memecahkan masalah

5) Kebutuhan akan pentingnya
bimbingan melalui pembelajaran
budi pekerti telah disadari siswa

4. Sikap Kebersamaan 6) Pembelajaran budi pekerti dapat
menumbuhkan sikap kebersamaan
diantara teman

5. Pengawasan 7) Pengawasan perilaku diri dapat
dilakukan berkat pembelajaran budi
pekerti

8) Pembelajaan budi pekerti dapat
mendorong siswa untuk berperilaku
baik

9) Pembelajaan budi pekerti dapat
mendorong siswa untuk
mengembangkan rasa saling
menghargai

Kestabilan Emosi Siswa
(X3)

1. Ketenangan 1) Sikap siswa dalam mengerjakan
tugas sekolah dan penyelesaian
masalah yang dihadapi

2. Kesabaran 2) Perilaku siswa dalam pergaulan
dengan teman-teman sekolah

3) Sikap dan perilaku siswa dalam
menghadapi kebijakan guru

3. Sopan Santun 4) Tutur kata siswa dalam pergaulan di
sekolah
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5) Sikap siswa dalam pergaulan di
sekolah

4. Konsistensi 6) Konsistensi perhatian siswa dalam
proses pembelajaran

7) Jumlah absensi siswa dalam proses
pembelajaran

5. Adaptasi 8) Kemampuan dalam bergaul dan
menerima berbagai bentuk
perubahan kebijakan sekolah

9) Sikap siswa dalam bekerjasama
dengan kelompok

Penelitian ini menggunakan sebagian siswa kelas X SMA Negeri 2
Denpasar dan kelas X SMA Negeri 6 Denpasar tahun pelajaran 2007/2008 yang
terpilih sebagai sampel penelitian. Karena menggunakan seluruh siswa sebagai
responden maka metode sampling yang digunakan adalah metode sensus.
Penggunaan metode sensus dilandasi pada pertimbangan bahwa jumlah sampel
dianggap tidak terlalu banyak dan peneliti dianggap mampu untuk
melaksanakannya (Sugiono, 2001).

Model analisis yang dipergunakan dalam  penelitian ini adalah teknik
analisis regresi berganda. Teknik ini dipergunakan untuk menentukan ketepatan
prediksi dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang
dipergunakan adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + B3X3.
Keterangan:

Y = Prestasi belajar siswa
a = konstanta yang mencerminkan sata X1, X2, X3 sebesar nol
b = koefisien regresi
X1 = lingkungan psikologis keluarga
X2 = pembelajaran budi pekerti
X3 = kestabilan emosi

Dalam rangka menganalisis data agar sesuai dengan tujuan penelitian,
maka analisis yang dipergunakan adalah model analisis kuantitatif, artinya
menggunakan uji statistik. Sedangkan model analisis kualitatif digunakan untuk
menjelaskan hubungan data yang diperoleh dengan landasan teori yang dapat
dipakai melalui uraian secara sistematis.
1. Analisis korelasi sederhana

a. Korelasi X1, X2 dan X3 terhadap Y
Analisis korelasi (r) digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya korelasi
dan arah hubungan antara variabel lingkungan psikologi keluarga (X1),
pembelajaran budi pekerti (X2), dan kestabilan emosi (X3) terhadap prestasi
belajar (Y) pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun
ajaran 2007/2008.

b. Korelasi X1 terhadap Y
Analisis ini dipergunakan untuk menghitung korelasi secara parsial variabel
lingkungan psikologi keluarga (X1) terhadap prestasi belajar (Y) pada siswa
kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun ajaran 2007/2008

c. Korelasi X2 terhadap Y
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Analisis ini dipergunakan untuk menghitung korelasi secara parsial variabel
pembelajaran budi pekerti (X2) terhadap prestasi belajar (Y) pada siswa
kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun ajaran 2007/2008

d. Korelasi X3 terhadap Y
Analisis ini dipergunakan untuk menghitung korelasi secara parsial variabel
kestabilan emosi (X3) terhadap prestasi belajar (Y) pada siswa kelas X
SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun ajaran 2007/2008

2. Analisis determinasi (r2)
Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui besarnya korelasi variabel yang
diteliti yaitu variabel bebas lingkungan psikologis keluarga (X1), pembelajaran
budi pekerti (X2), dan kestabilan emosi (X3) terhadap prestasi belajar (Y) pada
siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun ajaran 2007/2008.
Rumus untuk menentukan besarnya koefisien determinasi (D) adalah: D = r2 x
100%.

A. Pengujian Hipotesis
1. Pengujian hipotesis 1
Untuk menguji kebenaran hipotesis 1 digunakan uji t dengan tingkat
signifikansi 5% (α = 0,05). Bila dalam hasil penghitungan menunjukkan:
a. thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak, Hi diterima, artinya variabel indipendent

berpengaruh terhadap nilai variabel dependent.
b. thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya variabel

independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.
2. Pengujian hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan thitung
dengan tabel pada taraf signifikansi 0,05.
a. thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak, Hi diterima, artinya variabel indipendent

berpengaruh terhadap nilai variabel dependent.
b. thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya variabel

independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.
3. Pengujian hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan thitung
dengan tabel pada taraf signifikansi 0,05.
a. thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak, Hi diterima, artinya variabel indipendent

berpengaruh terhadap nilai variabel dependent.
b. thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya variabel

independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.
4. Pengujian hipotesis ke 4

Untuk menguji kebenaran hipotesis 1 digunakan uji F dengan tingkat
signifikansi 5% (α = 0,05). Bila dalam hasil penghitungan menunjukkan:
a. Fh ≥ Ft , maka Ho ditolak dan Hi diterima, artinya variasi dari regresi

berhasil menerangkan pengaruh variabel bebas secara keseluruhan
terhadap variabel terikat.

b. Fh < Ft , maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya variasi dari regresi
tidak berhasil menerangkan pengaruh variabel bebas secara keseluruhan
terhadap variabel terikat.



237

III. HASIL
Berdasar pada hasil kuesioner yang telah disebar, teridentifikasi jawaban

untuk variabel lingkungan psikologis keluarga (X1) sebanyak 10x87=870, variabel
pembelajaran budi pekerti (X2) sebanyak 10x87=870, variabel kestabilan emosi
siswa (X3) sebanyak 10x87=870, serta variabel prestasi belajar (Y) sebanyak
10x87=870.
1. Uji validitas instrument

Tabel 4.1
Uji Validitas Instrumen

Variabel lingkungan psikologis keluarga (X1)
Scale Mean if item

deleted
Scale Variance if

item deleted
Corrected item-total

correlation
Ket

p.1 31,9080 21,619 ,502 valid
p.1 32,1724 22,307 ,443 valid
p.3 31,2874 22,882 ,334 valid
p.4 31,4598 23,088 ,314 valid
p.5 31,6782 21,570 ,357 valid
p.6 31,9080 22,922 ,247 valid
p.7 31,7701 23,040 ,324 valid
p.8 32,1609 20,881 ,466 valid
p.9 31,8161 21,943 ,442 valid

p.10 32,0460 22,137 ,397 valid

Tabel 4.2
Uji Validitas Instrumen

Variabel pembelajaran budi pekerti (X2)

Scale Mean if item
deleted

Scale Variance if
item deleted

Corrected item-total
correlation

Ket

p.1 29,4943 22,532 ,409 valid
p.1 29,6897 22,379 ,445 valid
p.3 28,9540 22,696 ,300 valid
p.4 29,1034 22,164 ,409 valid
p.5 29,2184 21,940 ,310 valid
p.6 29,5287 23,508 ,304 valid
p.7 29,3793 28,168 ,335 valid
p.8 29,9310 18,995 ,641 valid
p.9 29,2874 23,696 ,252 valid

p.10 29,6207 24,099 ,233 valid

Tabel 4.3
Uji Validitas Instrumen

Variabel kestabilan emosi (X3)

Scale Mean if item
deleted

Scale Variance if
item deleted

Corrected item-total
correlation

Ket

p.1 29,6897 22,789 ,378 valid
p.1 29,8621 22,376 ,448 valid
p.3 29,0920 22,480 ,359 valid
p.4 29,2184 22,266 ,432 valid
p.5 29,5057 21,858 ,327 valid
p.6 29,6092 23,799 ,259 valid
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p.7 29,5632 23,295 ,326 valid
p.8 30,1264 19,019 ,642 valid
p.9 29,3908 23,892 ,240 valid

p.10 29,8046 23,717 ,286 valid

2. Uji reabilitas instrument
Tabel 4.4

Uji reabilitas instrument
Variabel lingkungan psikologis keluarga (X1)

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standarized item N of item Ket
,720 ,724 10 reliabel

Tabel 4.5
Uji reabilitas instrument

Variabel pembelajaran budi pekerti (X2)
Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standarized item N of item Ket

,704 ,702 10 reliabel

Tabel 4.6
Uji reabilitas instrument

Variabel kestabilan emosi (X3)
Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standarized item N of item Ket

,711 ,707 10 reliabel

3. Uji multikolineritas
Tabel 4.7

Uji multikolineritas variabel (coefficients)

Model Correlations Collinearty statistic
Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1. (Constant)
Lingkungan psikologis keluarga ,-414 ,-733 ,-673 ,659 1,517
Pembelajaran budi pekerti ,294 ,703 ,618 ,457 2,189
Kestabilan emosi ,008 ,-241 ,-155 ,516 1,937

4. Uji Linieritas
Tabel 4.8

Uji lineritas variabel (Anova-Mean Square)
Model Sum of Square df Mean Square

Regression 2866,764 3 955,582
Residual 1836,311 83 22,124
Total 4703,057 86

5. Uji Autokorelasi
Tabel 4.9

Uji Autokorelasi variabel (model summary)
Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson

1 ,781a ,610 ,595 4,70364 1,844
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,844 dan berada
pada kisaran nilai -2 sampai dengan 2, sehingga dikatakan tidak terjadi
autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga dilakukan dengan

mempergunakan uji t. Hasilnya tampak pada table 4.10.
Tabel 4.10

Uji korelasi variabel (coefficientsa)

Model
Unstandarized

Coefficients
Standarized
Coefficients t Sig

B Std error Beta
Constant 89,295 3,812 23,425 ,000
Lingkungan Psikologis Keluarga -1,187 ,121 ,-828 -9,806 ,000
Pembelajaran Budi Pekerti 1,302 ,145 ,914 9,004 ,000
Kestabilan Smosi Siswa ,-257 ,114 ,-216 -2,267 ,001

a. Pengujian hipotesis pertama
Ho:
Tidak ada korelasi antara lingkungan psikologis keluarga dengan prestasi
belajar pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-
2008.
Hi:
Ada korelasi antara lingkungan psikologis keluarga dengan prestasi belajar
pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
Dari uji coefficientsa diperoleh nilai t = 9,806 dengan tingkat signifikansi =
0,000 < 0,005 yang berarti bahwa Ho ditolak dan Hi diterima.

b. Pengujian hipotesis kedua
Ho:
Tidak ada korelasi antara pembelajaran budi pekerti dengan prestasi belajar
pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
Hi:
Ada korelasi antara pembelajaran budi pekerti dengan prestasi belajar pada
siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
Dari uji coefficientsa diperoleh nilai t = 9,004 dengan tingkat signifikansi =
0,000 < 0,005 yang berarti bahwa Ho ditolak dan Hi diterima.

c. Pengujian hipotesis ketiga
Ho:
Tidak ada korelasi antara kestabilan emosi dengan prestasi belajar pada siswa
kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
Hi:
Ada korelasi antara kestabilan emosi dengan prestasi belajar pada siswa kelas
X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
Dari uji coefficientsa diperoleh nilai t = 2,267 dengan tingkat signifikansi =
0,001 < 0,005 yang berarti bahwa Ho ditolak dan Hi diterima.

d. Pengujian hipotesis keempat
Ho:
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Tidak ada korelasi secara simultan antara lingkungan psikologis keluarga,
pembelajaran budi pekerti, dan kestabilan emosi siswa dengan prestasi belajar
pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008
Hi:
Ada korelasi secara simultan antara lingkungan psikologis keluarga,
pembelajaran budi pekerti, dan kestabilan emosi siswa dengan prestasi belajar
pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.

Tabel 4.11
Uji Anova (uji F) variabel

(Anovab)
Model Sum of Square df Mean Square F Sig

Regression 2866,746 3 955,582 43,192 ,000a

Residual 1836,311 83 22,124
Total 4703,057 86

Dari uji anova tersebut diperoleh nilai F = 43,192 dengan tingkat signifikansi
= 0,000 < 0,005 yang berarti Ho ditolak dan Hi diterima, dengan nilai regresi
(Y) = 89,295-1,187X1+1,302X2+1,257X3. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ada korelasi secara simultan antara lingkungan psikologis
keluarga, pembelajaran budi pekerti, dan kestabilan emosi siswa dengan
prestasi belajar pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun
2007-2008.

IV. PEMBAHASAN
A. Pembahasan hasil hipotesis pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Ada korelasi antara
lingkungan psikologis keluarga dengan prestasi belajar pada siswa kelas X
SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008. Sarwono (1992)
menyatakan bahwa ciri-ciri lingkungan psikologis adalah 1) Dalam penelitian
lingkungan psikologi, hubungan antara tingkah laku dan lingkungan adalah
satu unit yang dipelajari dalam keadaan saling terkait dan tidak dapat berdiri
sendiri. Dengan demikian tidak dapat mempelajari bagaimana indera
pendengaran menangkap gelombang suara dari luar tanpa melakukan
pengukuran terhadap tingkat kebisingan, 2) Hubungan antara lingkungan
dengan manusia dan tingkah lakunya, merupakan hubungan timbal balik,
saling terkait dan saling mempengaruhi. Kadang-kadang kita tidak tahu antara
faktor lingkungan dan tingkah laku mana yang merupakan sebab dan mana
yang merupakan akibat. Dalam nmasalah urbanisasi misalnya, sulit untuk
diterangkan apakah sarana dan prasarana perkotaan yang menyebabkan
urbanisasi atau dengan adanya urbanisasi ini yang menyebabkan kota
menyediakan sarana dan prasarana, 3) Dalam penelitiannya, lingkungan
psikologis memusatkan perhatian masalah teoritis maupun masalah terapan.
Misalnya penelitian tentang vandalisme di kota besar. Peneliti tidak saja
mengungkap masalah vandalisme dari sisi teori saja, tetapi juga memberikan
masukan kepada pihak berwenang untuk menangani vandalisme secara benar,
dan 4) Karena ruang lingkup lingkungan psikologi bermacam-macam, maka
dalam proses penelitian sebaiknya bekerjasama dengan bidang ilmu lain yang
terkait. Hal ini dilakukan agar perolehan hasil atau simpulan dapat bersifat
komprehensif.
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B. Pembahasan hasil hipotesis kedua
Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa Ada korelasi antara

pembelajaran budi pekerti dengan prestasi belajar pada siswa kelas X SMAN
2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008. Hal ini sesuai dengan hakekat
pembelajaran budi pekerti yang merupakan salah satu pembelajaran muatan
lokal (mulok) yang diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk mengarahkan
moral dan mental siswa sebagai peserta didik kea rah yang baik dan positif
sehingga diharapkan siswa dapat menjauhi hal-hal yang buruk atau negatif.

C. Pembahasan hasil hipotesis ketiga
Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa Ada korelasi

antara kestabilan emosi dengan prestasi belajar pada siswa kelas X SMAN 2
dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008. Crow & Crow menyatakan bahwa
emosi adalah pengalaman afektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara
menyeluruh, dimana keadaan mental dan fisiologi sedang dalam kondisi yang
meluap-luap. Sedangkan Kaplan dan Saddock menyatakan bahwa emosi
adalah keadaan perasaan yang kompleks yang mengandung komponen
kejiwaan, badan, dan perilaku yang berkaitan dengan affect dan mood. Affect
merupakan ekspresi sebagai tampak oleh orang lain dan affect dapat
bervariasi sebagai respon terhadap perubahan emosi. Mood adalah suatu
perasaan yang meluas, meresap dan terus menerus secara subyektif dialami
dan dikatakan oleh individu dan juga dilihat oleh orang lain.

D. Pembahasan hasil hipotesis keempat
Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa Ada korelasi

secara simultan antara lingkungan psikologis keluarga, pembelajaran budi
pekerti, dan kestabilan emosi siswa dengan prestasi belajar pada siswa kelas
X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008. Kemungkinan yang
terjadi pada hipotesis keempat adalah variabel lingkungan psikologis
keluarga, pembelajaran budi pekerti, dan kestabilan emosi saling berpengaruh
terhadap prestasi belajar siswa.

V. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Ada korelasi antara lingkungan psikologis keluarga dengan prestasi belajar

pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
2. Ada korelasi antara pembelajaran budi pekerti dengan prestasi belajar pada

siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
3. Ada korelasi antara kestabilan emosi dengan prestasi belajar pada siswa kelas

X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.
4. Ada korelasi secara simultan antara lingkungan psikologis keluarga,

pembelajaran budi pekerti, dan kestabilan emosi siswa dengan prestasi belajar
pada siswa kelas X SMAN 2 dan SMAN 6 Denpasar tahun 2007-2008.

Saran
1. Orang tua diharapkan cukup meluangkan waktu untuk dapat memberikan

perhatian yang cukup kepada anak dalam proses belajar baik di rumah
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maupun di sekolah, serta berupaya untuk selalu menjaga, memelihara dan
membangun lingkungan psikologis yang baik.

2. Sekolah maupun pengambil kebijakan pendidikan diharapkan untuk terus
mengembangkan materi pembelajaran budi pekerti, sehingga dapat membantu
siswa untuk dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan norma-norma yang
dianut masyarakat, dengan demikian tidak terjadi konflik dalam diri siswa
yang berujung pada tidak tercapainya prestasi belajar yang maksimal.

3. Guru pembimbing diharapkan mapu membimbing siswa dalam usaha
mematangkan emosi siswa, sehingga dapat tercapai kestabilan emosi siswa.
Langkah-langkan yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan layanan
bimbingan dan konseling kepada siswa.
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PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN KIT IPA, METODE CERAMAH
DAN DISKUSI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IX

PADA MATA PELAJARAN IPA DI SMP NEGERI KABUPATEN
SERANG

Iramawati4

H. Djoko Adiwalujo

Abstract
Media boxes IPA (IPA Kit) is designed as a medium of learning science
interesting. Interesting instructional media and delivery of appropriate
learning strategies are expected to improve learning outcomes for teaching
science. The essential problem can be formulated as follows: (1) whether
there are differences in learning outcomes of students learning in groups
using KIT and what does not. (2) Are there differences in learning
outcomes between groups of students who are learning lecture and
discussion and (3) Is there any interaction between the use of the kit with
the lecture method and discussion method on student learning outcomes.
Total sample is 46 students. This research uses experimental methods to
design 2 x 2 factorial experiments. The study also applies ANOVA data
analysis technique 2 lanes. KIT is a media research findings to improve
student achievement, there are differences in student achievement between
the using the media kits and methods of lecture and discussion. And there
is interaction between KIT and media lecture method of learning
achievement of junior high students in grade IX.

Keywords: method of lecture, discussion methods, instructional media kit

I. PENDAHULUAN

Berbagai usaha terus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan proses
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah, diantaranya dengan
adanya kegiatan pendidikan/latihan (diklat) atau penataran dan pembinaan guru
dan pengadaan media pembelajaran.  Usaha ini untuk menghasilkan guru yang
berkualitas serta lebih meningkatkan dan mendayagunakan sarana dan prasarana
yang ada khususnya pemanfaatan media KIT IPA. Untuk mencapai tujuan di atas,
proses pembelajaran perlu ditata dan dengan menggunakan strategi pembelajaran
yang tepat.

Strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu: (1) Strategi
pengorganisasian pembelajaran yang mengacu pada bagaimana memilih, menata
urutan, membuat sintesis, atau prinsip baik pada tingkat mikro maupun makro; (2)
Strategi penyampaian yang mengacu pada bagaimana menyampaikan isi
pembelajaran kepada siswa; dan (3) Strategi pengelolaan pembelajaran yang

4 Penulis adalah dosen pada Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya
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mengacu pada bagaimana melakukan interaksi antara siswa dengan strategi
lainnya (Merill, 1979; Reigeluth, 1983; Degeng, 1989).

Menurut Degeng (1993) sekurang-kurangnya ada dua fungsi dari strategi
pembelajaran yaitu (1) Menyampaikan isi pembelajaran pada siswa dan (2)
Menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan siswa untuk
menampilkan dan untuk kerja (seperti latihan dan tes). Strategi pembelajaran di
sekolah-sekolah, terutama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai saat ini
masih didominasi oleh guru. Beeby (1981) menyatakan bahwa guru banyak bicara
di depan kelas dan menulis di papan tulis, sedangkan para siswa mendengarkan
secara pasif. Strategi penyampaian materi atau bahan pembelajaran yang
dianggap paling penting dan tepat adalah mendiktekan dan menerangkan,
sehingga ada kecenderungan bahwa guru dianggap satu-satunya sumber informasi
atau sumber belajar (Hamalik, 1989). Pola penyampaian seperti di atas, ada
kecenderungan mengabaikan hakekat pembelajaran. Hakekat pembelajaran
menurut Davies (1971). mengandung makna bahwa dalam pembelajaran yang
lebih ditekankan adalah membelajarkan para siswa dan bukan pada pengajar/guru.

Media memiliki peran dalam proses belajar mengajar (Gerlachs dan Ely:
1971, 285).  Tiga keistimewaan yang dimiliki oleh media pengajaran KIT IPA
yaitu: (1) KIT IPA memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan
menampilkan kembali suatu objek atau kejadian, (2) KIT IPA memiliki
kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai
macam cara disesuikan dengan keperluan, (3) KIT IPA mempunyai   kemampuan
untuk menampilkan suatu objek atau kejadian yang mengandung makna.

Begitu juga, Ibrahim (1982;12) mengemukakan fungsi peranan KIT IPA
dalam proses belajar mengajar antara lain: (1) dapat menghindari terjadinya
verbalisme, (2) membangkitkan minat atau motivasi, (3) menarik perhatian, (4)
mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran, (5) mengaktifkan siswa dalam
belajar dan (6) mengefektifkan pemberian untuk belajar.

Menurut Hamalik (1991:13) fungsi KIT IPA adalah sebagai alat bantu
belajar siswa, yang dapat memberikan pengalaman pendidikan yang bermakna
bagi siswa. Miarso (1984:249) mengemukakan bahwa fungsi KIT IPA dalam
proses belajar mengajar yaitu: (1) berupa sarana yang dapat memberikan
pengalaman visual kepada siswa untuk mendorong motivasi belajar. (2)
Memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak, dan (3) mempertinggi daya
serap atau retensi belajar. Sedangkan Son (1994:23) mengemukakan bahwa media
dalam proses belajar mengajar dapat mempermudah belajar siswa, karena media
tersebut dapat menggambarkan wujud yang realistis. Dari beberapa pendapat para
ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa media pengajaran dapat digunakan
sebagai sarana untuk merangsang pikiran, perasaan, pembelajaran.

KIT IPA merupakan seperangkat media utnuk pembelajaran IPA di SMP
dirancang untuk menjadikan pembelajaran IPA menyenangkan dan meningkatkan
kualitas pembelajaran IPA.  Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang
penggunaan Media KIT IPA dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada
pembelajaran di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Ciomas Kabupaten
Serang.  Sehingga masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah ada
perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran IPA antara kelompok siswa yang
pembelajarannya menggunakan metode ceramah dan metode diskusi? 2)  Apakah
ada perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran IPA antara kelompok siswa yang
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pembelajarannya menggunakan KIT IPA dan tidak? Dan 3) Apakah ada interaksi
antara media KIT IPA dengan metode pembelajaran (ceramah dan diskusi)
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA?

II. METODE

Rancangan Penelitian
Desain penelitian yang dipakai adalah Quasi Eksperimental Design

dengan menggunakan Non Equivalent control Group.  Pelaksanaan penelitian
yang dilakukan terhadap SMP Negeri 1 Ciomas sampelnya diambil 4 kelompok
juga SMP Negeri 2 Ciomas dan tiap-tiap kelompok ada 20 siswa yang diambil
secara acak. Perlakuan terhadap masing-masing kelompok berbeda dengan
rincian sebagai berikut :

1. Kelompok 1 (20 Siswa) dalam PBM tidak menggunakan media pembelajaran
KIT IPA dan menggunakan metode ceramah.

2. Kelompok 2 (20 Siswa) dalam PBM  menggunakan media pembelajaran KIT
IPA dan menggunakan metode diskusi.

3. Kelompok 3 (20 Siswa) dalam PBM tidak menggunakan media pembelajaran
KIT IPA dan menggunakan metode diskusi.

4. Kelompok 4 (20 Siswa) dalam PBM  menggunakan media pembelajaran KIT
IPA dan menggunakan metode ceramah.

Eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan
faktorial 2 X 2 dengan pola seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Disain Penelitian

Kelompok
Metode

Kelompok
Media
Pembelajaran

A.1
Metode

Ceramah

A.2
Metode
Diskusi b

B . 1
Tidak menggunakan

media KIT IPA
Kelompok .1
( 20 orang )

Kelompok .2
( 20 orang )

 1.1 Ab

B. 2
Menggunakan media

KIT IPA

Kelompok .3
( 20 orang )

Kelompok .4
( 20 orang )  2.2 BA

k  1.1 AB  2.2 AB

Populasi dan  Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Ciomas

dan SMP Negeri 2 Ciomas, Kabupaten Serang. Jumlah kelas seluruhnya ada 6
kelas, tiap-tiap kelas jumlahnya 42 siswa, sehingga jumlah siswa keseluruhan
(jumlah sampel) dalam populasi itu ada 248 siswa.

Populasi sebanyak 168 yang tersebar  2 sekolah, sampel yang diambil
sebanyak 10 % sehingga sebanyak 20 orang siswa perkelas, jadi jumlah total
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sampel adalah 80 orang siswa. Hubungannya dengan teknik pengambilan sampel
penelitian menurut Arikunto (2002: 126) bahwa “Untuk sekedar perkiraan maka
apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Selanjutnya jika jumlah subjeknya
lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10 % - 15 % atau 20 % - 25 % atau
lebih.

Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah
Teknik Random Sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel dari anggota
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen
(Sugiyono, 1999: 57). Dari seluruh populasi yang ada yang dijadikan sampel
hanya empat kelas.

Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

 Variabel bebas: Yaitu faktor yang menyebabkan adanya suatu pengaruh.
Berdasarkan pengertian ini maka yang menjadi variabel bebas adalah
penggunaan media KIT IPA (X 1), metode pembelajaran (X 2).

 Variabel Tergantung/Variabel Terikat: Variabel terikat ini adalah perolehan
belajar untuk mata pelajaran IPA. Perolehan belajar yang diukur dalam
penelitian ini hanya mengingat dan menggunakan konsep sesuai dengan mata
pelajaran IPA.

 Variabel Kontrol: Variabel lain yang tidak dimanipulasi, tetapi diduga dapat
mempengaruhi keabsahan, kesahihan eksperimen ini diupayakan tetap
(konstan). Variabel-variabel yang diidentifikasikan termasuk dalam kelompok
ini adalah karakteristik siswa selain metode ceramah, misalnya perlakuan,
tempat perlakuan, keadaan selama perlakuan sama untuk tiap kelompok yang
dilibatkan dalam penelitian ini.

 Variabel terikat: Yaitu variabel yang menjadi titik pusat perhatian atau variabel
yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini
adalah prestasi belajar (Y) pada mata pelajaran IPA.

Teknik Pengumpulan Data
Data hasil penelitian di kumpulkan dengan menggunakan dua jenis instrumen
yaitu tes dan angket.

a. Tes
Tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar dari masing – masing

kelompok dengan perlakuan yang berbeda yaitu dengan menggunakan media
pembelajaran computer dan yang tidak menggunakan media pembelajaran
computer. Menurut Arikunto (2002: 108) “ Tes prestasi yaitu tes yang digunakan
untuk mengukur  pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu “. Adapun tes
yang digunakan untuk mengukur variable media pembelajaran computer adalah
tes obyektif (pilihan ganda). Sedangkan cara pemberian nilai (scoring) adalah
setiap butir instrument yang dijawab benar diberi bobot nilai 1 dan yang salah
diberi bobot nilai 0. Jumlah jawaban benar menunjukan prestasi belajar siswa.
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b. Angket atau Kuesioner
Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui interaksi motivasi

orang tua dan media pembelajaran dengan prestasi belajar biologi siswa. Definisi
angket menurut Arikunto (2002: 128):
1. angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya
atau hal-hal yang ia ketahui.

2. angket dibedakan menjadi dua yaitu angket terbuka dan angket tertutup.
Angket terbuka yaitu angket yang memberikan kesempatan kepada
responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri sedangkan angket
tertutup yaitu angket yang jawabannya sudah disediakan, responden tinggal
memilih.

Penilaian untuk jawaban pada angket, peneliti menggunakan skala Likert.
Menurut Sugiyono (2004 : 86-87) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang penomena
social. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negative,yang
berupa kata-kata dan diberi skor sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Angket

No Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif
1 Selalu 5 Selalu 1
2 Sering 4 Sering 2
3 Kadang-kadang 3 Kadang-kadang 3
4 Jarang 2 Jarang 4
5 Tidak Pernah 1 Tidak Pernah 5

Proses pengambilan data untuk angket dilakukan pada saat setelah ujian
akhir semester, setelah selesai treatment dan ujian. Sehingga jawaban dari siswa
dapat dipertanggungjawabkan karena mereka baru saja mengalaminya.

Teknik Analisa Data
Teknik analisis data yang akan digunakan ada dua, yaitu :

1. Teknik Deskriptif Kualitatif, yaitu teknik analisis data, dimana data kualitatif
yang telah di peroleh dituangkan atau dideskripsikan melalui penggambaran
fakta-fakta atau karakteristik yang sebenarnya.

2. Teknik Kuantitatif, yaitu teknik analisis data, dimana data kualitatif
dikuantifikasikan dan diolah dengan menggunakan rumus statistik.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan ANAVA (Analisis Of
Varian) faktoral 2 x 2 yang sebelumnya telah dinyatakan lolos dalam uji
validitas, reliabilitas, normalitas, uji homogenitas dan uji linierritas.

a. Uji validitas untuk menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur
apa yang akan di ukur.
Rumus validitas:
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b. Uji realiabilitas: untuk menujukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif
konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali dalam rentang waktu antara 15
- 30 hari.

Rumus reliabilitas:
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c. Uji Normalitas
Uji normalitas untuk mengetahui bahwa datanya berdistribusi normal.
Data diuji dengan normalitas kolmogorov – smirov (Uji K-S).

d. Uji Homogenitas : untuk mengetahui apakah kedua variasi populasi tersebut
homogen atau heterogen. Dalam membandingkan perlakuan itu, maka harus
diperiksa homogenitas variasi populasinya.
Rumus Uji Homogenitas:
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Rumus Uji Normalitas:
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III. HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Coba
Sebelum tes dilaksanakan maka instrumen tes dikonsultasikan terlebih

dahulu kepada sesama guru IPA baik satu instansi atau dengan sekolah lain untuk
mendapat pertimbangan dan mengetahui tingkat validitas instrumen tes baik
dalam bentuk maupun isi tes. Adapun bentuk tes berupa soal pilihan ganda
dengan lima pilihan.
1) Uji Validitas

Untuk mengetahui tingkat validitas alat tes (soal), maka seluruh butir–
butir soal harus diuji coba dan hasilnya dianalisis menggunakan metoda produk
moment untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen, ditempuh dengan
cara soal diujikan kepada 30 responden dari SMP Negeri 1 Ciomas kelas IX,
kemudian hasilnya dihitung dengan teknik korelasi produk moment. Validitas soal
dinilai dengan mencocokan nilai   (r) hitung dengan (r) tabel untuk n = 30. Nilai r
tabel untuk taraf signifikan 5 % = 0,361, dan taraf signifikan 1 % = 0,463. Soal
(alat tes) dikatakan valid jika nilai r hitung ≥ r tabel (0,361).
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2) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas instrumen, dilakukan dengan cara pengukuran ulang (tes

ulang) terhadap 30 responden yang sama setelah 15 hari (Masri Singarimbun,
1998: 14). Hasil tes pada tahap pertama dibandingkan dengan hasil tes tahap ke
dua, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode produk moment. Hasil tes
pertama (pree test) diberi simbol X sedangkan hasil tes tahap kedua (Post test)
diberi simbol Y. Data hasil belajar siswa (post test), seperti pada table 5 berikut:

Deskripsi Data dan Uji Persyaratan
Deskripsi Data

Data hasil belajar siswa didapatkan melalui Tes yang dalaksanakan dua
kali yaitu post tes dan pre test yang dilakukan 2 minggu setelah mendapat
perlakuan:

1. Proses pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran KIT IPA.
Dan tidak menggunakan metode pembelajaran ceramah

2. Proses pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran KIT IPA.
Dan menggunakan metode pembelajaran ceramah

3. Proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran KIT IPA Dan
tidak  menggunakan metode pembelajaran ceramah

4. Proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran KIT IPA. Dan
menggunakan metode pembelajaran ceramah

Uji Persyaratan
Data hasil post tes pada siswa SMP Negeri 2 Ciomas dianalisis

menggunakan teknik analisis variansi (ANAVA) dua jalur dengan desain faktorial
2 X 2. (Mukhadis, 2001: 1). Data dari sampel yang dipilih harus diuji terlebih
dahulu dan harus memenuhi syarat dari segi normalitas sampel, homogenitas
variansi dan memiliki rerata yang sama.

a. Uji Normalitas
Pengujian kenormalan data sangat penting dilakukan kerena umumnnya

penggunaan statistic bagi pengujian hipotesis menurut suatu asumsi normal.
Dimaksud untuk menguji asumsi bahwa sampling dari rata-rata sampel mendekati
kenormalan populasi. Rata-rata sampel bervariasi secara alamiah namun
diharapkan sampel-sampel ini membentuk kluster sekitar rata-rata populasi

Uji normalitas untuk kelompok kegiatan belajar mengajar menggunakan
media pembelajaran KIT IPA. Hasil perhitungan dengan SPSS. 12,0
memperlihatkan variable Metode KIT IPA memiliki nilai skewness 0,027,
variabel tersebut memiliki nilai skewness (kecondongan) mendekati angka nol
sehingga data variable tersebut memiliki kecenderungan terdistribusi secara
normal.

Uji normalitas untuk kelompok kegiatan belajar mengajar dengan
menggunakan metode ceramah dan diskusi.  Uji dengan SPSS. 12,0 menunjukkan
variabel metode ceramah dan diskusi memiliki nilai skewness 0,245, variable
tersebut memiliki nilai skewness (kecondongan) mendekati angka nol sehingga
data variable memiliki kecenderungan terdistribusi secara normal.

Uji normalitas untuk variabel prestasi belajar siswa. Perhitungan dengan
SPSS. 12,0 terlihat bahwa variable prestasi belajar siswa memiliki nilai skewness
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0,148, variable tersebut memiliki nilai skewness (kecondongan) mendekati angka
nol sehingga data variable memiliki kecenderungan terdistribusi secara normal.

b. Uji Homogenitas Varians
Uji homogenitas untuk variabel media pembelajaran KIT IPA

dengan 05,0 , df = 6. diperoleh nilai signifikan 0,008 > 0,05 sehingga data
nilai dari variable media pembelajaran KIT IPA bervariasi homogen. Uji
homogenitas untuk variable media pembelajaran KIT IPA dengan 05,0 , df =
6. diperoleh nilai signifikan 0,035 > 0,05 sehingga data nilai dari Variable metode
ceramah dan diskusi bervariasi homogen. Uji homogenitas untuk variable media
pembelajaran KIT IPA dengan 05,0 , df = 6. diperoleh nilai signifikan 0,187 >
0,05 sehingga data nilai dari Variable Prestasi Belajar Siswa bervariasi homogen.

c. Uji F
Uji F-tes ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel

independen terhadap variabel dependen.
Output SPSS Versi 12,0 tersebut menunjukan p-value = 0,002 < 0,005 .

artinya interaksi antara variable Media KIT  IPA (X1), Metode diskusi dan
ceramah (X2) dan Prestasi Belajar Siswa (Y) artinya signifikan, sedangkan f-
hitung = 8,855 > f-tabel = 3,590 . artinya signifikan (df1 = 3-1=2 dan df2=20-
3=17). Signifikan disini berarti Ha1 diterima dan Ho1 ditolak. Artinya media
pembelajaran KIT IPA dan Metode ceramah diskusi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

d. Uji parsial dengan T-test
Uji parsial dengan T-test ini betujuan untuk mengetahui besarnya

pengaruh masing-masing variable independent secara individual (parsial) terhadap
variable dependen.

Hasil uji T pada output SPSS versi 12,0 dapat dilihat pada table Paired
Samples Correlations. Nilai dari uji T-test dapat dilihat dari p-value (pada kolom
Sig). pada masing-masing variable independent, jika p-value < level of significant
yang ditentukan, atau t-hitung > t-tabel (dihitung dari two-tailed 5 % df-k, k
merupakan variable independent = df = 20-2 = 18). Analisis table koefisien untuk
mengetahui pengaruh variable independent secara parsial terhadap variable
dependen adalah sebagai berikut.

Variable media KIT IPA memiliki nilai value 0,00 < 0,05 artinya
signifikan, sedangkan t-hitung = 22,174 > t-tabel = 1,730 artinya signifikan.
Signifikan disini berarti Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. Artinya media KIT IPA
secara parsial berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Hasil uji T pada output SPSS versi 12,0 dapat dilihat pada table Paired
Samples Correlations. Nilai dari uji T-test dapat dilihat dari p-value (pada kolom
Sig). Pada masing-masing variable independent, jika p-value < level of significant
yang ditentukan, atau t-hitung>t-tabel (dihitung dari two-tailed 5 % df-k, k
merupakan variable independent = df = 20-2 = 18). Analisis table koefisien untuk
mengetahui pengaruh variable independent secara parsial terhadap variable
dependen adalah sebagai berikut: Variable metode ceramah diskusi memiliki nilai
value 0,00 <0,05 artinya signifikan, sedangkan t-hitung = 20,507 > t-tabel = 1,730
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artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha3 diterima dan Ho3 ditolak. Artinya
metode ceramah diskusi secara parsial berpengaruh terhadap prestasi belajar
siswa.

e. Uji Hipotesis
Untuk mendapat rerata yang sama sebelum dilakukan eksperimen maka

seluruh sample diambil secara acak dari SMP Negeri 1 Ciomas dan SMP Negeri 2
Ciomas, yang prestasi akademiknya setara (Mukhadis, 2001:7).

Analisis data penelitian dengan tehnik Analisis Variansi (ANAVA) dua
jalur (design faktorial (2 X 2) dinilai dengan merumuskan hipotesis.

Hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut:
1. Ho : Tidak ada pengaruh metode pembelajaran diskusi terhadap hasil

belajar pada mata pelajaran IPA
Ha : Ada pengaruh metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar

pada mata pelajaran IPA

Tabel 3. ANOVA

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

METODE
PEMBELAJARAN
DISKUSI (A1)

Between Groups
1036.450 6 172.742 3.822 .020

Within Groups 587.550 13 45.196
Total 1624.000 19

METODE
PEMBELAJARAN
CERAMAH (A2)

Between Groups
251.833 6 41.972 1.463 .265

Within Groups 372.967 13 28.690

Total 624.800 19

Hasil perhitungan menunjukan hasil belajar dengan metode ceramah rata-
rata sebesar 41,972, sedangkan hasil belajar dengan menggunakan metode
pembelajaran diskusi rata-rata sebesar 172,742. Dengan demikian hasil belajar
lebih tinggi dengan mengunakan metode pembelajaran diskusi. Hasil perhitungan
diperoleh f-hitung = 3,822 > dari f-tabel = 2,920 pada taraf signifikan 0,05.
Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh antara metode pembelajaran
diskusi terhadap hasil belajar.

2. Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran KIT IPA terhadap
hasil belajar pada mata pelajaran IPA

Ha : Ada pengaruh penggunaan media pembelajaran pembelajaran KIT IPA
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA
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Tabel 4.  ANOVA (a)

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

MEDIA
PEMBELAJARAN
KIT IPA (B1)

Between Groups
1037.150 6 172.858 3.490 .028

Within Groups 643.800 13 49.523
Total 1680.950 19

TIDAK
MENGGUNAKAN
MEDIA KIT
IPA (B2)

Between Groups

444.983 6 74.164 1.184 .373

Within Groups 814.217 13 62.632
Total 1259.200 19

Hasil perhitungan menunjukan hasil belajar dengan tidak menggunakan
media KIT IPA kurang rata-rata sebesar 74,164, sedangkan hasil belajar dengan
menggunakan media KIT IPA rata-rata sebesar 172,858. Dengan demikian hasil
belajar lebih tinggi dengan mengunakan metode pembelajaran diskusi.

Hasil perhitungan diperoleh f-hitung = 3,490 > dari f-tabel = 2,920 pada
taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh antara
penggunaan media KIT IPA terhadap hasil belajar.

3. Ho : Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran ceramah, penggunaan
media pembelajaran dengan KIT IPA dengan hasil belajar pada mata
pelajaran IPA

Ha : Ada interaksi antara metode pembelajaran ceramah, penggunaan media
pembelajaran KIT IPA dengan hasil belajar pada mata pelajaran IPA

Tabel  5. ANOVA (b)

Model
Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
1 Regressio

n 36.385 2 18.192 8.552 .003(a)

Residual 36.165 17 2.127
Total 72.550 19

a  Predictors: (Constant), MEDIA PEMBELAJARAN KIT IPA (B1), METODE
PEMBELAJARAN DISKUSI (A1)
b  Dependent Variable: PRESTASI

Hasil perhitungan menunjukan hasil belajar dengan menggunakan metode
diskusi dan menggunakan media pembelajaran KIT IPA rata-rata sebesar 18,192.
Dengan demikian hasil belajar lebih tinggi dengan mengunakan metode
pembelajaran diskusi dan mengunakan media KIT IPA.

Hasil perhitungan diperoleh f-hitung = 8,552 > dari f-tabel = 3,590 pada
taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat interaksi antara
metode diskusi dan penggunaan media KIT IPA terhadap hasil belajar.
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IV. PEMBAHASAN

Variabel Pengaruh yang menggunakan Media KIT IPA dan tidak
menggunakan Media KIT IPA. Untuk rerata variabel diperoleh Fhitung > F tabel.
Variabel ini F hitung >  F tabel atau 3,490 > 2,920 berarti secara statistic dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
IPA antara kelompok yang tidak menggunakan media KIT IPA dengan kelompok
yang menggunakan media KIT IPA. Ini berarti variabel media pembelajaran KIT
IPA dan sangat berpengaruh pada prestasi berlajar siswa khususnya pada mata
pelajaran IPA.

Variabel Penggunaan Metode Diskusi dan ceramah. Untuk rerata variabel
B =  F hitung >  F tabel. Variabel ini F hitung >  F tabel atau 3,822 >  2,920 berarti
secara statistic dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa
pada mata pelajaran IPA antara kelompok yang tidak menggunakan metode
diskusi dengan kelompok yang mempergunakan metode ceramah. Ini berarti
variabel pembelajaran metode diskusi sangat berpengaruh pada prestasi berlajar
siswa khususnya pada mata pelajaran IPA. Jadi metode pembelajaran merupakan
faktor yang dominan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil
belajar yang unggul (prestasi). Fakta telah menunjukan bahwa pembelajaran
dengan menggunakan media dan metode yang tepat sesuai dengan bahan ajar
dapat meningkatkan prestasi belajar dan meningkatkan memori daya ingat siswa.
Menurut Winarno media dapat membantu dan mempermudah dalam proses
pembelajaran.

Variabel Kelompok yang Menggunakan metode Diskusi serta
menggunakan media pembelajaran KIT IPA. Dalam analisis variabel X1,X2
diperoleh nilai Fhitung > Ftabel. Fhitung = 8,552, Ftabel = 3,590, pada taraf signifikan 5
% dan 1 %, ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara metode Diskusi
serta menggunakan media pembelajaran KIT IPA .

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Rata-rata hasil belajar yang menggunakan media pembelajaran KIT IPA lebih

tinggi, artinya Media pembelajaran dengan KIT IPA barpengaruh pada prestasi
belajar siswa.

2. Rata-rata hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran Diskusi lebih
tinggi, artinya Metode pembelajaran dengan Diskusi barpengaruh pada prestasi
belajar siswa sedangkan yang menggunakan metode pembelajaran ceramah
mandapatkan rata-rata hasil belajar lebih rendah, artinya metode ceramah
rendah pengaruhnya terhadap prestasi.

3. Interaksi antara Metode pembelajaran diskusi, ceramah dan media
pembelajaran dengan KIT IPA berpengaruh kepada prestasi belajar siswa. Jadi
metode manapun yang digunakan dan menggunakan media pembelajaran KIT
IPA dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Disimpulkan metode
pembelajaran diskusi dan media pembelajaran dengan KIT IPA berpengaruh
kepada prestasi belajar siswa.
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Saran
Beberapa saran dari hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pemimpin Sekolah (Lembaga Pendidikan) dapat memakai temuan

penelitian sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan
mutu dan prestasi pendidikan (siswa) serta untuk menumbuhkembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk pribadi siswa yang terpadu
melalui proses belajar mengajar, hendaknya pemimpin sekolah mampu
memotivasi guru dan siswa. Memotivasi guru dengan cara melengkapi sarana
dan prasarana untuk tercapainya tujuan pendidikan, mengikutsertakan guru
dalam penataran, pelatihan dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata
Pelajaran). Memotivasi siswa, dengan cara memberikan pengarahan,
bimbingan pentingnya belajar dan memberikan beasiswa bagi siswa yang
berprestasi dalam bidang tertentu.

2. Hasil penelitian dapat dipergunakan oleh guru menjadi bahan atau
landasan untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan pendidikan dan
pengajaran yang pada akhirnya akan bertumpu pada mutu atau prestasi
belajar siswa. Dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat, sesuai
dengan sifat pesan yang akan disampaikan, maka siswa akan termotivasi
dalam belajaranya. Dengan demikian prestasi belajar akan meningkat dengan
sendirinya.

3. Dinas Pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai
bahan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakandan pembinaan guna
meningkatkan sumber daya guru yang kompeten, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan prestasi dan kemampuan lulusan sehingga dapat diterima
disemua kalangan terutama dunia kerja dan masyarakat. Keberhasilan proses
pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari keterlibatan dinas pendidikan
dalam meningkatkan mutu lulusan dan kualitas atau kompetensi guru sebagai
tenaga pengajar. Mutu pendidikan tidak hanya dapat diukur dengan
meningkatkan standar kelulusan, tanpa meningkatkan sarana prasarana, media
pendukung dalam pembelajaran serta sumber daya guru yang kompeten
dibidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

AECT. 1977. The Definition of Educational Technology. Washington DC: AECT.
Robertus, Angkowo Robertus dan Kosasih, A. 2007. Optimalisasi Media

Pembelajaran. Jakarta: PT. Grasindo.
Arikunto,Suharsimi. 1985. Prosedur Penelitian. Jakrta : PT. Bina Aksara.
Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Bloom, B. S. et al.1956. Taksonomy of Education Objectives: The Clasifikation of

educational Goals ( Hand Book 1 Rhe cognitive domain. New York:
Longman.



255

Gagne. E.D.1985. The Cognitive Psycology of School Learning. Boston: Little
Brown.

Leksono, Ibut Priono Leksono. 2006. Penyusunan Tesis TEP (Dalam Pendekatan
Praktik). Program Pascasarjana  UNIPA Surabaya.

Lestar D. Crow. Alice Crow. 1989. Psychologi Pendidikan (Edisi terjemahan
Abd. Rachman Abror ). Yogyakarta: Nur Cahaya.

Moekijat, Drs. 2002. Dasar – Dasar Motivasi. Bandung: Pionir Jaya.
Nasution, S. 1984. Berbagai Pendekatan Belajar dan Mengajar. Edisi Pertama,

Jakarta Bina Aksara
Oemar, Hamalik. 1994. Media Pendidikan (cetakan ke – 7) Bandung: PT Citra

Aditya Bakti.
Oemar, Hamalik. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Ratna Wilis dahar, 1996. Teori – Teori Belajar. Jakarta : Erlangga.
Riyanto, Theo. 2002. Pembelajaran Sebagai Proses Bimbingan Pribadi. Jakarta :

Grasindo.
Sadiman A.M. 2001. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta. PT Raja

Grafindo Persada.
Muwarni, Santosa. 2006. Statistika Terapan. Jakarta: Program Pascasarjana

UHAMKA.
Siagian, Sondang P. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya (Cetakan ke 3).

Jakarta: Rineka Cipta.
Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta:

Rineka Cipta.
Sudjana, N. dan Rivai, A. 2001. Media Pengajaran. Bandung : CV. Sinar Baru

Bandung.
Soekamto, Toeti. 1997. Teori Belajar dan Model Pembelajaran. Pusat antar

Universitas Dirjen Dikti Depdikbud.
Suhardjono & Rufi’i. Metodologi Penelitian. Program Pascasarjana Universitas

PGRI Adi Buana Surabaya. 2006.
Surya, M. 2004. Psikologi Pembelajaran & Pengajaran . Bandung : Pustaka Bani

Quraisy.
Syah,Muhibbin. 2006. Psikologi Belajar (Edisi Revisi, 5). Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.
Wilkinson, G.L. 1984. Media dalam Pembelajaran Penelitian selama 60 tahun

( Edisi terjemahan Oleh : Zulkarnain Nasution dan Yusuf Hadi Miarso ).
Jakrta. Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali

Winkel, W.S. 1996. Psikologi Pengajaran. Cetakan ke 5. Jakarta: PT Gramedia



256

PENGARUH PENDEKATAN DISCOVERY DAN KEMANDIRIAN
TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN

KRAPYAKREJO I DAN II PASURUAN

Djuminem Ekowati

Abstract
This study was conducted to know (1) the differences of student’s learning

on IPA in 5th Grade of SDN Krapyakrejo 1 dan SDN Krapyakrejo 2 Pasuruan
which receiving discovery approach strategy and other strategy, (2) the
differences of student’s learning On IPA in 5th Grade Of SDN Krapyakrejo 1 and
SDN Krapyakrejo 2 Pasuruan  who have the high and low self supporting, (3) the
interaction between strategy and self supporting which affect to student’s learning
on IPA in 5th Grade Of SDN Krapyakrejo 1 dan SDN Krapyakrejo 2 Pasuruan.

This study using experimental with 2X2 factorial design. The first factor
was instructional strategy, devided into the discovery approach instructional and
other instructional method, and the second factor was self supporting, devided
into the high and low. The sample of this study was students in both 5th Grade Of
SDN Krapyakrejo 1 dan SDN Krapyakrejo 2 Pasuruan by using simple random
sampling. They were as experimental and control groups. The data has been
analized using two-way anova.

The results of these study revealed that (1) there were the differnces of
student’s learning achievement on IPA in 5th Grade Of SDN Krapyakrejo 1 dan
SDN Krapyakrejo 2 Pasuruan which receiving the discovery approach and
conventional strategy, (2) there were the differnces of student’s learning
achievement on IPA in 5th Grade Of SDN Krapyakrejo 1 dan SDN Krapyakrejo 2
Pasuruan who have the high and low self supporting, (3) there were the
interaction between strategy and self supporting which affect to student’s learning
achievement on IPA in 5th Grade Of SDN Krapyakrejo 1 dan SDN Krapyakrejo 2
Pasuruan.

Keywords: Discovery Approach and Self Supporting

PENDAHULUAN

Sebagai bangsa yang sedang membangun di segala bidang, Indonesia
sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Penciptaan kemampuan
tersebut hanya bisa terjadi apabila sejak dini dipersiapkan melalui proses
pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (Tilaar, 2000:27). Salah satu kemampuan
yang diajarkan pada jenjang tersebut adalah bidang Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA).

Dalam aplikasi praktis bidang IPA sangat menopang pendidikan lanjutan
yang mengarah kepada pembangunan produk teknologis, terutama yang berbasis
teknologi tinggi. Perkembangan teknologi yang sudah dapat dipastikan bakal
semakin pesat di masa mendatang akan membawa konsekuensi pengembangan
pula di bidang IPA, termasuk IPA di Sekolah Dasar. Akibatnya, siklus
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perkembangan keduanya saling mengait sehingga akan terjadi proses
perkembangan secara berkelanjutan (Suastra, 1997:35).

Namun kenyataan dalam praktek pembelajaran di SD terungkap bahwa
kemampuan siswa SD khususnya dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari hasil ulangan harian dan nilai raport
yang mereka terima. Penyebabnya antara lain karena model pembelajaran yang
diterapkan di sekolah tersebut tidak sesuai dengan karakter bidang studi IPA. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini dikembangkan model pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan discovery sebagai upaya mengatasi masalah tersebut.

Metode belajar mengajar inkuiri (inquiry) yang sering juga disebut
dengan discovery atau problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil di
antara ketiga istilah ini, perbedaannya terletak pada penekanannya saja. Problem
solving lebih memberi tekakan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang
sebelumnya tidak diketahui. Inkuiri juga menuntut usaha menemukan seperti itu
(Dimyati, 1999:74). Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery
masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang “direkayasa”
oleh guru. Pada inkuiri masalahnya bukan hasil “rekayasa”, sehingga siswa harus
mengarahkan seluruh pikiran dan ketrampilannya untuk mendapatkan temuan–
temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian.

Strategi pembelajaran dengan pendekatan discovery dimaksudkan agar
para siswa “melek ilmu” dan dapat memecahkan masalah, sehingga mereka benar-
benar berpartisipasi sesuai dengan tingkat kemampuannya meskipun masih
membutuhkan bantuan dari guru. Pendekatan discovery bertujuan menyadarkan
siswa belajar aktif dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Dalam hal ini siswa
berhadapan dengan suatu masalah nyata dan bermakna bagi siswa dari suatu
kejadian tertentu yang belum dikenalnya, siswa bebas mengumpulkan data dan
menentukan urutannya sesuai yang diinginkannya. Siswa berhadapan dengan
lingkungan yang responsif, sehingga informasi yang diperlukan siswa dapat
diberikan secara tepat.

Pada metode dengan pendekatan discovery, kegiatan belajar mengajar
diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah yang merangsang. Hal ini
dapat dilakukan dengan menyajikan presentasi verbal atau pengalaman nyata, atau
bila dirancang sendiri oleh guru. Jika siswa menunjukkan reaksinya, maka guru
berusaha menarik perhatian mereka terhadap hal yang berbeda-beda (sudut
pandang, cara penerimaan mereka, cara mereka mengorganisasi stimulus itu, dan
perasaan mereka). Jika siswa sudah menunjukkan perhatian dan minatnya dengan
cara yang dinyatakan oleh reaksi mereka yang berbeda-beda, guru mengarahkan
mereka untuk merumukan dan menyusun masalah.

Dengan demikian diharapkan diketahui penggunaan metode
pembelajaran tersebut sesuai dengan kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA
di Sekolah Dasar.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah
mengenai prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II
Pasuruan; kemandirian siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan; dan
perbedaan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II
Pasuruan antara yang menerima strategi pembelajaran dengan pendekatan
discovery dan strategi pembelajaran konvensional.
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Di samping itu, masalah lain yang diidentifikasi adalah tentang perbedaan
prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan antara
yang mempunyai kemandirian tinggi dan rendah; interaksi antara strategi
pembelajaran dan kemandirian yang berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA
siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan; dan faktor pendukung dalam
pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan; serta
faktor penghambat dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I
dan II Pasuruan.

KAJIAN KEPUSTAKAAN
Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pende-katan discovery

yaitu mengarahkan siswa kepada data terpilih, merangsang siswa membuat
kesimpulan berdasarkan data terpilih, dan bila kesimpulan itu benar maka
tercapailah tujuan pembelajaran. Apabila kesimpulan yang dikemukakan oleh
siswa dalam pembelajaran belum tepat, maka guru memberikan data baru atau
data tambahan untuk digunakan siswa untuk membuat kesimpulan yang tepat.

Corebima (2001:4) mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran dengan
pendekatan discovery  agar para siswa “melek ilmu” dan dapat memecahkan
masalah, sehingga mereka benar-benar berpartisipasi sesuai dengan tingkat
kemampuannya meskipun masih membutuhkan bantuan dari guru. Pendekatan
discovery bertujuan menyadarkan siswa belajar aktif dalam mencapai tujuan
pembelajaran-nya. Dalam hal ini siswa berhadapan dengan suatu masalah nyata
dan bermakna bagi siswa dari suatu kejadian tertentu yang belum dikenalnya,
siswa bebas mengumpulkan data dan menentukan urutannya sesuai yang
diinginkannya. Siswa berhadapan dengan lingkungan yang responsive, sehingga
informasi yang diperlukan siswa dapat diberikan secara tepat.

Berdasarkan ciri pendekatan discovery  sebagaimana dikemukakan Arief
(2001:84) terdapat 18 karakteristik pembelajaran dengan pendekatan discovery
Karakteristik pendekatan discovery  dalam pembelajaran dimaksud adalah sebagai
berikut (1) Guru menilai minat dan keterampilan siswa untuk dijadikan modal
dasar dalam pengajaran, (2) Guru memilih prinsip-prinsip generalisasi, konsep-
konsep materi, atau hubungan antar konsep yang akan dikaji, (3) Guru memberi
penjelasan kepada siswa tentang maksud dan tujuan kegiatan belajar, (4) Guru
mengemukakan berbagai prinsip generalisasi, konsep materi dan hubungan antar
konsep sebagaimana yang telah disiapkan guru. Siswa dianjurkan memilih salah
satu di antaranya untuk dijadikan kajian pokok, (5) Guru memberikan penjelasan
tentang prinsip-prinsip generalisasi, konsep materi, dan hubungan antar konsep
yang dipilih siswa. Penjelasan hanya berkaitan dengan makna yang terkandung
dalam prinsip generalisasi atau hubungan antar konsep, (6) Guru mengecek
pemahaman siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau masalah, (7)
Guru menyediakan berbagai media yang diperlukan siswa, (8) Guru memberi
kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan data atau informasi, atau media
misalnya menganjurkan pergi ke perpustakaan, halaman sekolah, kebun sekolah,
atau laboratorium untuk memulai kegiatan pengumpulan data, (9) Guru memberi
kesempatan kepada siswa untuk melakukan sendiri pengumpulan dan penyusunan
data, (10) Guru mendengarkan pendapat siswa dan memberikan arahan
sekedarnya dan membiarkan siswa memperoleh pengalaman sendiri, (11) Guru
membimbing siswa menganalisis data dengan mengajukan pertanyaan yang
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terarah, misalnya apakah Anda memulai pekerjaan dengan tahapan-tahapan
sebagaimana pada pemecahan masalah, atau Anda memulai dengan grafik, atau
table bentuk matriks?

Berbicara tentang kemandirian tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan
tentang hakikat manusia, karena perkembangan kemandirian adalah
perkembangan hakikat eksistensial manusia. Pemikiran tentang hakikat manusia
dipandang sebagai proses interaksional dinamis. Proses ini mengimplikasikan
bahwa manusia berhak memberi makna terhadap dunianya atas dasar proses
‘mengalami’ sebagai konsekuensi dari perkembangan berfikir dan penyesuaian
kehendaknya. Dalam pandangan ini kemandirian menjadi berpusat pada ‘ego’
atau diri sebagai pemersatu dimensi organisasi kepribadian (Kohlberg, 2002:176).

Kemandirian bukanlah hasil dari proses internalisasi atau otoritas, melainkan
suatu proses perkembangan diri sesuai dengan hakikat eksistensi manusia.
Kemandirian yang sehat adalah perilaku memelihara hakikat eksistensi diri.
Fromm, E. (2004:129) menyebut perilaku ini sebagai kata hati humanistik.
Perkembangan Kemandirian adalah proses yang menyangkut unsur-unsur
normatif. Ini berarti perkembangan Kemandirian adalah perkembangan yang
sejalan dengan hakikat eksistensial manusia, sehingga arah perkembangan
tersebut mesti sejalan dengan dan bertolak dari tujuan hidup manusia. Membahas
tujuan hidup akan selalu terkait dengan dimensi ruang, waktu, dan nilai
(Soelaeman, M.I., 2001:74).

Semakin besar tingkah laku mandirinya semakin aktif seseorang mencari
informasi, semakin percaya diri, sanggup memecahkan masalahnya tanpa bantuan
orang lain, suka bekerja keras, senang kompetisi yang sehat, punya kebutuhan
berprestasi, suka mendapat kebebasan, sekaligus juga suka membebaskan orang
lain. Koentjoroningrat (1999:49) menyatakan bahwa nilai budaya dan mentalitet
orang Indonesia belum mencerminkan perilaku yang “achievement oriented”.
Budaya atau masyarakat Indonesia kurang mendukung kemungkinan penonjolan
prestasi individual. Sehingga ada kemungkinan mereka yang menonjol prestasinya
justru kurang disukai. Berkaitan dengan hal ini rupanya sikap ‘nerimo, pasrah,
sumeleh, menerima nasib’ dicontohkan sebagai reaksi kaum wanita oleh pria yang
menurut kalangan ahli sosial masih kuat dan luas berakar di dalam masyarakat
Indonesia sekarang (Munandir, 1999:128).

Berbicara tentang kemandirian, maka pertanyaan berikut muncul, bagaimana
proses perkembangan kemandirian itu terjadi. Apabila ditelusuri lebih jauh maka
proses perkembangan ini akan terpulang pada penelaahan tentang hakikat
manusia. Perjalanan panjang telah ia lalui, dimulai saat ia lahir kemandirian dunia
dan alam. Menyatu dalam arti ia belum tahu hubungan subyek-obyek. Melalui
kemampuan berfikir, kretivitas, dan imajinasi manusia mampu mengenal diri dan
lingkungannya, dan keterpautan diri dengan lingkungan dan orang lain. Disini ia
menuju dan berada dalam proses peragaman (diferensiasi). Dalam tahap ini ia
sedikit demi sedikit berupaya melepaskan diri dari ikatan otoritas dan menuju
hubungan mutualistik, mengembangkan kemampuan menuju spesialisasi tertentu,
mengembangkan kemampuan instrumental untuk mampu melakukan dan
memenuhi sendiri aktivitas hidup. Corebima (2001:79) mengidentifikasikan
tingkatan ini sebagai independensi emosional dan instrumental yang merupakan
dua komponen dalam perkembangan kemandirian. Dua komponen tersebut



260

bersifat komplementer yang bertahap akan mengarah kepada pengakuan dan
penerimaan kepada saling bergantungan di dalam kehidupan.

Demikianlah konsep kemandirian itu sebagai konsep totalitas kepribadian
dan kehidupan manusia yang paralel dengan tujuan hidup manusia. Soelaeman,
M.I. (2001:68) menggambarkan bagaimana interaksi dan dinamika perkembangan
manusia itu berlangsung menuju kehidupan yang terintegrasi. Iapun
mengungkapkan lima karakteristik inheren dan esensial, yang saling berinteraksi
dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Dikatakan bahwa dalam kehidupan ini
manusia menampilkan (1) Kemandirian, yang menunjukkan mengukuhkan dirinya
dan bahwa dirinya itu berbeda dari yang lain. Akan tetapi kemandirian itu tidak
pernah berlangsung dalam kemenyendirian, (2) Komunikasinya dengan berbagai
pihak, baik dengan lingkungan fisik, orang lain, diri sendiri, maupun dengan
Tuhannya. Komunikasi manusia dengan berbagai pihak ini menunjukan adanya,
(3) Keterarahan dalam diri manusia yang menyatakan bahwa hidupnya itu
bertujuan. Proses perwujudan dan pencapaian tujuan ini menghendaki adanya, (4)
Dinamika yang menyatakan bahwa manusia memiliki pikiran, kemampuan dan
kemauan sendiri untuk berbuat dan berkreasi, dan tidak menjadi obyek yang
dipolakan atau digerakkan oleh (orang) lain. Keempat fenomena tersebut tampil
secara terintegrasi dalam keterpautannya, (5) Sistem nilai, sebagai elemen inti dari
tujuan dan cara hidup.

Istilah perkembangan diri dalam konsep Loevinger berkaitan dengan
konsep perkembangan moral, perkembangan karakter, integrasi hubungan antar
pribadi dan self system, serta Style of Life. Jadi perkembangan diri merupakan
bentuk sentral yang merujuk kepada tingkat perkembangan yang mencakup
konsep di atas.

Dengan demikian, dalam pengertian loevinger bukan semata-mata ciri
kepribadian, melainkan merupakan “ciri penentu” (master trait) pola respon
individu terhadap situasi yang melibatkan berbagai aspek kepribadian; seperti
moral, kompleksitas kognitif, dan dihubungkan antar pribadi (Willerman, M. &
Richard A.H.M, 2001:78). Bagi Loevinger perkembangan diri merupakan salah
satu alur perkembangan manusia yang dibedakan dari alur perkembangan fisik,
psikoseksual (yang lebih menekankan pada perkembangan drive), dan
perkembangan intelektual  (Hauser, 2002:129).

Bagi Loevinger, struktur mengimplikasikan bahwa ada sejumlah elemen
yang berkaitan satu sama lain dalam tatanan yang utuh, dan bersifat agregatif.
Struktur individu inilah yang menentukan bagaimana seseorang berinteraksi
dengan lingkungannya, yakni dengan cara memilih apa yang hendak ia respon,
dan respon mana yang bisa mengakomodasikan berbagai tuntunan lingkungan.
Proses perkembangan didukung oleh interaksi seperti itu. Dengan demikian
perkembangan adalah proses memperoleh struktur baru atau memperbaruhi
struktur secara berkesinambungan.

Konsep struktural dan kontinum dari perkembangan diri
mengimplikasikan adanya keberurutan masa terjadinya perubahan (turning point)
yang oleh Loevinger disebut sebagai milestone sequences. Konsep ini merujuk
kepada perubahan yang luas yang mencakup berbagai aspek kepribadian.
Pemahaman terhadap pengembangan diri tidak dilihat secara diskrit dan pasrial
karena semua dimensi kepribadian berkembang dalam ketunggalan proses yang
koheren. Ini menjadi dasar pemikiran Loevinger (1999:137) untuk menyebut
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perkembangan diri sebagai perkembangan moral, perkembangan kompleksitas
kognitif, atau perkembangan hubungan antar pribadi.

Susilo H (1996:132) menyebutkan ciri-ciri kemandirian adalah (1) mampu
mengambil inisiatif, (2) mampu mengatasi masalah, (3) penuh ketekunan, (4)
memperoleh kepuasan dari usahanya, (5) berkeinginan mengerjakan suatu tanpa
bantuan orang lain. Adapun Lindzey dan Aronson (2005:261) mengemukakan
ciri-ciri kemandirian berikut (1) secara relatif jarang mencari perlindungan kepada
orang lain, (2) menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi, (3)
menunjukkan rasa percaya diri, dan (4) mempunyai rasa ingin menonjol

Kemandirian terbentuk sejak awal kehidupan seseorang. Di sinilah ia
menerima perlakuan yang akan menjadi dasar pembentuk perilakunya. Di dalam
perkembangannya kemandirian itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang antara
lain faktor kebudayaan dan pola asuh orang tua. Menurut Mussen  dan kawan-
kawannya (2002:78) menyatakan bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap
terbentuknya kemandirian. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa kebudayaan
pada masyarakat sederhana akan membentuk kemandirian sederhana, sedangkan
kebudayaan pada masyarakat yang kompleks dan maju akan membentuk
kemandirian yang lebih tinggi.

Simpulan hasil penelitian Nurlaili, Endang. (2002:96) membuktikan
bahwa mahasiswa laki-laki lebih menunjukkan perilaku mandiri dibanding dengan
mahasiswa wanita. Konsisten dengan beberapa bukti penelitian di atas adalah
bahwa mahasiswa perempuan tidak mengembangkan tingkat kepercayaan diri
dibanding mahasiswa laki-laki. Mahasiswa perempuan umumnya lebih pasif,
halus, tunduk, lemah, gayanya yang menyesuaikan diri; sedang mahasiswa laki-
laki motivasinya lebih tinggi, menuju tingkat dan tujuan pekerjaan, demikian rasa
ketergantungan kaum perempuan lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Hal ini
didukung oleh tradisi dan budaya masyarakat, sebab para orangtua menuntut
tanggungjawab lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan,
sehingga anak laki-laki lebih mendapat motivasi yang lebih besar dibanding anak
perempuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslich (2004:89) menyimpulkan
ada hubungan antara kurikulum di perguruan tinggi dan kemandirian. Ia pun
menjelaskan pula bahwa mahasiswa kelompok jurusan eksakta – ilmu
pengetahuan alam, matematika, dan teknik – lebih bertanggungjawab, lebih
percaya diri, dan lebih mandiri daripada mahasiswa kelompok jurusan non –
eksakta – antropologi, dan kependudukan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa
kurikulum di perguruan tinggi telah memanifestasikan sifat mahasiswa secara
berbeda dalam perkembangan kemandirian.

METODE
Makalah ini merupakan penelitian eksperimen dengan dua faktor. Faktor

pertama adalah metode pengajaran yang dipilah menjadi metode pengajaran
discovery  dan metode pengajaran lain. Faktor kedua adalah kemandirian siswa
yang dipilah menjadi kemandirian tinggi dan rendah.

Untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan
beberapa teknik disesuaikan dengan variabel penelitian yang ada. Data untuk
variabel kemandirian diambil dengan menggunakan teknik angket, sedangkan data
variabel prestasi belajar IPA diambil dengan menggunakan teknik tes.
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Untuk keperluan penelitian ini dikembangkan dua buah instrumen, sesuai
dengan teknik pengambilan data sebagaimana disebutkan di atas, yaitu instrumen
berupa angket dan tes penguasaan IPA. Instrumen angket disusun berdasarkan
kisi-kisi variabel kemandirian, sedangkan instrumen pengukuran penguasaan IPA
disusun berdasarkan pokok-pokok bahasan dalam pelajaran IPA kelas V sekolah
dasar sebagaimana tercantum dalam silabus/kurikulum. Oleh karena itu,
sebelumnya dilakukan validasi dengan menggunakan validitas konstruk atau isi
dan rumus reliabilitas Koefisien Alpha.

Dari hasil temuan terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan dari
hasil perhitungan adalah sebesar 0,935. Dengan demikian dapat diungkapkan
bahwa instrumen kemandirian dinyatakan reliabel. Dan dari tabel hasil temuan
juga terlihat bahwa nilai koefisien alpha yang dihasilkan dari hasil perhitungan
adalah sebesar 0,899. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa instrumen
penguasaan IPA dinyatakan reliabel.

Untuk melakukan analisis data dipergunakan Analisis Varians 2 jalur,
yang sebelumnya dilakukan pengujian persyaratan analisis, yaitu uji normalitas
dan uji homogenitas varians populasi.

Pengujian dengan analisis varians 2 jalur dilakukan dengan rumus uji F
melalui perhitungan SPSS. Setelah harga F ditemukan maka pengujian
signifikansi harga F tersebut dilakukan dengan melihat harga signifikansi (p), di
mana jika harga p lebih kecil dari 0,05 maka harga F tersebut signifikan.
Sebaliknya, jika harga p lebih besar dari 0,05 maka harga F tersebut tidak
signifikan.

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov, sedangkan pengujian homogenitas varians populasi dilakukan dengan
menggunakan uji Levene. Sebagaimana halnya dengan uji F, perhitungan
pengujian normalitas dan homogenitas ini juga dilakukan dengan menggunakan
SPSS.

HASIL PENELITIAN
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditempuh melalui dua tahapan,

yaitu (1) melakukan uji persyaratan analisis, yang mencakup uji normalitas dan
homogenitas varians, dan (2) menguji hipotesis dengan menggunakan statistika
yang dibantu SPSS.

Pengujian persyaratan analisis yang pertama berupa uji kenormalan dilakukan
dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian tersebut dapat
diungkapkan bahwa populasi dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.
Pengujian persyaratan analisis yang kedua berupa uji homogenitas varians
dilakukan dengan menggunakan uji Levene yang  mengungkapkan bahwa
populasi untuk perlakuan dan kontrol dalam penelitian ini homogen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Statistika, maka hipotesis penelitian ini diuji
dengan menggunakan Anava dua jalur. Dari hasil uji dapat dijadikan pijakan
dalam pengujian hipotesis penelitian ini yang mencakup sebagai berikut. Dari
hasil uji mengungkapkan bahwa yang terkait dengan hipotesis pertama harga
F=15,642 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak secara signifikan. Dengan
demikian ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN
Krapyak Rejo I dan II Pasuruan antara yang menerima strategi pembelajaran
dengan pendekatan discovery  dan strategi pembelajaran konvensional.
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Dari hasil uji mengungkapkan bahwa yang terkait dengan hipotesis kedua
harga F=15,642 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak secara signifikan.
Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA siswa kelas
V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan antara yang mempunyai kemandirian
tinggi dan rendah.

Dari hasil mengungkapkan bahwa yang terkait dengan hipotesis ketiga harga
F=4,63 (p<0,05), yang berarti bahwa Ho ditolak secara signifikan. Dengan
demikian ada interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian yang
berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan
II Pasuruan.

PEMBAHASAN
1. Perbedaan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan

II Pasuruan antara yang menerima strategi pembelajaran dengan
pendekatan discovery  dan strategi pembelajaran konvensional
Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar

IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan antara yang menerima
strategi pembelajaran dengan pendekatan discovery  dan strategi pembelajaran
konvensional. Hal itu dapat dijelaskan bahwa pendekatan discovery  mengarahkan
kepada siswa untuk berproses mencari dan menggali informasi mengenai
pelajaran yang dijalaninya. Penggalian informasi ini menjadikan penguasaan
siswa terhadap pelajaran menjadi lebih mendalam.

Strategi pengajaran dengan pendekatan discovery adalah suatu strategi yang
berusaha memaksimalkan kadar CBSA pada belajar siswa. Kerangka dasar
discovery dapat dilihat dalam rentangan dua strategi belajar mengajar yang
ekstrim, yaitu strategi ekspositori. Disamping rendahnya kadar CBSA, pada
strategi ekpositori dapat terbuka peluang bagi masuknya demestifikasi terhadap
peserta didik. Kemampuan intelektual akan menjadi optimal pada taksonomi
evaluasi jika mencapai tingkat optimal.

Pendekatan discovery tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual,
tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional dan
pengembangan keterampilan. Pada hakikatnya, pendekatan discovery ini
merupakan suatu proses. Proses ini bermula dari merumuskan masalah,
mengembangkan hipotesis, mengumpulkan bukti, menguji hipotesis, dan menarik
kesimpulan sementara, menguji kesimpulan sementara supaya sampai pada
kesimpulan yang pada taraf tertentu diyakini oleh peserta didik yang bersangkutan

Proses penggalian dan pencarian yang dilakukan oleh siswa dengan
bimbingan guru ini akan lebih mempermudah siswa memperoleh informasi baru
dan bagaimana mendalaminya, sehingga kemampuan penguasaan siswa akan
lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan strategi ini.

2. Perbedaan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II
Pasuruan antara yang mempunyai kemandirian tinggi dan rendah

Di samping itu, temuan penelitian ini adalah ada perbedaan prestasi belajar
IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan antara yang mempunyai
kemandirian tinggi dan rendah. Penjelasannya adalah bahwa kemandirian
merupakan faktor penentu dalam kegiatan belajar siswa. Mereka yang memiliki
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kemandirian tinggi ditandai dengan usaha yang terus menerus tanpa mengenal
lelah dan tanpa adanya supervisi oleh guru. Dengan kata lain, siswa yang
memiliki kemandirian tinggi lebih semangat dalam mengikuti proses
pembelajaran.

Kemandirian bukanlah hasil dari proses internalisasi atau otoritas, melainkan
suatu proses perkembangan diri sesuai dengan hakikat eksistensi manusia.
Kemandirian yang sehat adalah perilaku memelihara hakikat eksistensi diri.
Fromm, E. (1974:129) menyebut perilaku ini sebagai kata hati humanistik.
Perkembangan Kemandirian adalah proses yang menyangkut unsur-unsur
normatif. Ini berarti perkembangan Kemandirian adalah perkembangan yang
sejalan dengan hakikat eksistensial manusia, sehingga arah perkembangan
tersebut mesti sejalan dengan dan bertolak dari tujuan hidup manusia. Membahas
tujuan hidup akan selalu terkait dengan dimensi ruang, waktu, dan nilai
(Soelaeman, M.I., 1988:74).

kualitas stimulus masukan yang ditentukan oleh kecenderungan perseorangan
pada gilirannya akan menentukan cara pemrosesan informasi, termasuk cara
pemrosesan informasi untuk memecahkan masalah. Artinya, jika pemilihan
perhatian tidak tepat, pengontrolan perhatian tidak lentur, maka stimulus masukan
akan memiliki kualitas “rendah” yang pada dilirannya akan menghasilkan
organisasi stimulus danpemecahan masalah yang kurang efektif pula.

Adanya semangat dan usaha tanpa mengenal lelah inilah yang menyebabkan
kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran menjadi meningkat. Hal itu sangat
berbeda dengan siswa yang memiliki kemandirian rendah. Dengan demikian ada
perbedaan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II
Pasuruan antara yang mempunyai kemandirian tinggi dan rendah.

3. Interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian yang
berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak
Rejo I dan II Pasuruan

Penelitian ini juga memperoleh temuan bahwa ada interaksi antara strategi
pembelajaran dan kemandirian yang berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA
siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan. Hal ini berarti penggunaan
strategi pembelajaran discovery harus mempertimbangkan kondisi kemandirian
siswa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perbedaan prestasi belajar
IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan antara yang menerima
strategi pembelajaran dengan pendekatan discovery  dan strategi pembelajaran
konvensional dapat dijelaskan bahwa pendekatan discovery  mengarahkan kepada
siswa untuk berproses mencari dan menggali informasi mengenai pelajaran yang
dijalaninya. Penggalian informasi ini menjadikan penguasaan siswa terhadap
pelajaran menjadi lebih mendalam. Proses penggalian dan pencarian yang
dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru ini akan lebih mempermudah siswa
memperoleh informasi baru dan bagaimana mendalaminya, sehingga kemampuan
penguasaan siswa akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak
mendapatkan strategi ini.

Di sisi lain, perbedaan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak
Rejo I dan II Pasuruan antara yang mempunyai kemandirian tinggi dan rendah
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dapat dijelaskan bahwa kemandirian merupakan faktor penentu dalam kegiatan
belajar siswa. Mereka yang memiliki kemandirian tinggi ditandai dengan usaha
yang terus menerus tanpa mengenal lelah dan tanpa adanya supervisi oleh guru.
Dengan kata lain, siswa yang memiliki kemandirian tinggi lebih semangat dalam
mengikuti proses pembelajaran. Adanya semangat dan usaha tanpa mengenal
lelah inilah yang menyebabkan kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran
menjadi meningkat. Hal itu sangat berbeda dengan siswa yang memiliki
kemandirian rendah. Dengan demikian ada perbedaan prestasi belajar IPA siswa
kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II Pasuruan antara yang mempunyai
kemandirian tinggi dan rendah.

Dengan demikian, ada Interaksi antara strategi pembelajaran dan
kemandirian yang berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN
Krapyak Rejo I dan II Pasuruan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diungkapkan di

muka, penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut, (1) ada perbedaan
yang signifikan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II
Pasuruan antara yang menerima strategi pembelajaran dengan pendekatan
discovery  dan strategi pembelajaran konvensional, (2) ada perbedaan yang
signifikan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan II
Pasuruan antara yang mempunyai kemandirian tinggi dan rendah, dan (3) tidak
ada signifikansi interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian yang
berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Krapyak Rejo I dan
II Pasuruan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan penelitian
sebagaimana diungkapkan di muka, maka dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut. Pertama, bagi sekolah, disarankan agar hasil penelitian ini dapat
dijadikan pijakan dalam pengajaran IPA dengan penerapan pendekatan discovery.
Di samping itu, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat
dijadikan sebagai acuan utama maupun tambahan dalam penopang dan
pengembangannya.

Kedua, bagi peneliti yang berikutnya, disarankan agar hasil empirik
mengenai penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan empirik atau kerangka
acuannya. Dengan demikian akan diperoleh temuan-temuan yang lebih mendalam
dan bermakna. Juga, kepada guru IPA, penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan IPA siswa selama
mengikuti pengajaran di kelas.

Ketiga, bagi UNIPA, disarankan agar temuan penelitian ini dapat dijadikan
sebagai masukan dalam menentukan kebijakan penyusunan tesis bagi mahasiswa
Program Pasca Sarjana sehingga meningkatkan kualitas lulusan meningkat. Bagi
siswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proses
belajar di kelas, terutama yang terkait dengan pembelajaran IPA.
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THE INFLUENCE BETWEEN USING OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY
(LCD) AND LEARNING MOTIVATION WITH THE STUDENT

ACHIEVEMENT OF GEOGRAPHY SUBJECT IN THE GRADE X OF
SMAN 15 AND SMAN 13 SURABAYA

Mamik Pujowati

Abstract
Geography subjects learn back between reciprocal relationships and human

environment, so that Geography should be the one of the subject that interest for students.
To make Geography interested for students, it is necessary in order to be submitted using
multimedia. The Ones is using LCD media. Using of LCD for learning is expected to
increase students' motivation to learn which is expected to increase students’
achievement to study Geography.

Assessment aims to determine: (1) The differences in learning achievement
Geography in grade X that taught using LCD and conventional model in SMAN 15 and
SMAN 13 Surabaya, (2) The differences in learning achievement in Geography Grade X
who have high motivation in learning with students who have low motivation in learning
in SMAN 15 and SMAN 13 Surabaya, and (3) The interaction between using of media and
motivation of the student for learning achievement in Geography Grade X in SMAN 15
and SMAN 13 Surabaya.

Research studies have done in 2008-2009 in the Grade X of SMAN 15 and SMAN
13 Surabaya in Geography subject. The Method that used in this experiment is a quasi-
experimental method, this method aims to investigate how big the influence of interaction
with how to provide treatment on a particular group of experiments and provide a
benchmark as the control group. Votes is using as the instrument for data encompass a
high level or low motivation of the students, and test used to determine achievement levels
of students studying Geography both experimental groups or control.

Sampling technique that using here is a random sampling. After the data is
expressed in normal distribution and the variant from a homogenous population, then
data have analyzed by using variant analyzed method (ANAVA) two factorial design path
2 X 2. From calculations using computer program of SPSS 13.0 and real milestone 0.05
hypothetical test results obtained can be received that the first value P = 0.000. Second
Hypothesis acceptable p = 0.003, and the third Hypothesis also received with a value of p
= 0.000.

The Results of research : (1) there are many differences in learning achievement
between groups of students who use the LCD for learning media with students who learns
using conventional model on the Grade X in SMAN 15 and SMAN 13 Surabaya, (2) There
are many differences in learning achievement Geography between groups of students who
have high motivation to learn with the group of students who have low motivation to
learn in the Grade X in SMAN 15 and SMAN 13 Surabaya, (3) there was an interaction
by using LCD for learning media and motivation to study achievement in Geography
subject in Grade X SMAN 15 and SMAN 13 Surabaya.

Suggestions can be given are: (1) Geography’s Teacher while given the material,
they should use the LCD media, the LCD media is already evident achievements of
students can learn better, (2) Geography’s Teacher while given the material should
consider level of motivation of the students, (3) school facilities should be completed with
LCD media and a set of Computer

Keywords: LCD, Motivation, Achievement of Geography Subject
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PENDAHULUAN
Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah

masih banyaknya sekolah yang masih menggunakan model pembelajaran
konvensional. Pembelajaran konvensional ditandai dengan guru sentris, yaitu guru
merupakan satu-satunya sumber informasi di dalam pembelajaran. Biasanya pada
pembelajaran konvensional ditandai dengan miskinnya penggunaan media
pembelajaran. Kondisi seperti ini sudah dapat ditebak bahwa pada proses
pembelajaran siswa menjadi tidak menarik dan membosankan, sehingga siswa
menjadi pasif dan pembelajaran menjadi tidak berkembang.

Mata pelajaran Geografi merupakan sarana penyampaian informasi yang
mengajak siswa untuk memahami berbagai gejala alam, baik yang dialami
maupun yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga siswa memiliki
pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah
yang terjadi pada dirinya maupun pada lingkungan di sekitarnya. Supriono
(2001:34) mengemukakan bahwa pembelajaran yang aktif dan menyenangkan
akan tercipta apabila metode yang digunakan variatif, tempat duduk bisa
berubah-ubah posisi, pandangan siswa bisa ke berbagai arah, alat peraga
dipersiapkan sedemikian rupa, ruang kelas dipenuhi pajangan hasil karya
siswa, siswa berani dan suka bertanya, guru tidak mendominasi pembelajaran,
siswa dan guru betah di kelas.

Kenyataan di sekolah, khususnya di kelas X SMA Negeri 15 dan SMA
Negeri 13 Surabaya, menunjukkan bahwa pada umumnya guru masih
mendominasi pembelajaran, metode atau strategi yang digunakan kurang
variatif, motivasi belajar rendah, siswa kurang berani bertanya dan
mengemukakan pendapatnya, sehingga prestasi belajarnya rendah.

Pelajaran Geografi kelas X di SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 13
Surabaya dari hasil evaluasi belajar harian masih di bawah Kriteria Ketuntasan
Minimum (KKM). Umumnya siswa dalam belajar geografi masih belum
mempunyai motivasi yang tinggi. Rendahnya motivasi siswa pada pelajaran
geografi dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain penyampaian materi
pelajaran yang kurang menarik karena materi pelajaran masih sering
disampaikan secara konvensional (ceramah guru), jumlah jam pelajaran (SKS)
yang sedikit yaitu hanya 1 SKS per minggu sedangkan materinya sangat
banyak.

Untuk memaksimalkan penerimaan materi pelajaran oleh siswa dengan
menggunakan lebih banyak pancainderanya, maka penulis mencoba untuk
menggunakan media LCD (Liquid Crystal Display) dalam pembelajaran
Geografi. Penggunaan media LCD paling tidak dapat memfungsikan indera
penglihat, pendengar dan sekaligus dapat menghadirkan pengalaman di
lapangan untuk dibawa ke dalam kelas. Materi pelajaran dapat diulang-ulang
sesuai dengan kebutuhan serta materi pelajaran dapat dikemas semenarik
mungkin dengan bantuan berbagai macam software yang sekarang sudah ada
di pasaran. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Liquid Crystal
Display (LCD) dengan Motivasi Belajar Siswa Terhadap  Prestasi Belajar
Geografi Kelas X di SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya. Permasalahan yang
dijawab dalam penelitian ini adan 3, yakni (1) apakah ada perbedaan prestasi
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belajar Geografi siswa kelas X yang diajar menggunakan media pembelajaran
LCD dengan konvensional di SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya?, (2) apakah
ada perbedaan prestasi belajar Geografi pada siswa kelas X yang memiliki
motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah di
SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya?, dan (3) apakah ada interaksi antara
penggunaan media dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Geografi
kelas X di SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya?

.
METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan
pendekatan komparatif yang pada dasarnya mencari perbedaan dua kelompok dan
kemudian mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab atau akibat dari
perbedaan tersebut. Dalam hal ini ada unsur membandingkan antara dua atau lebih
variabel (Yatim Riyanto,2001:34). Ciri pokok penelitian kausal komparatif adalah
bahwa penelitian komparatif merupakan penelitian expost facto, dimana peneliti
dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab-akibat dari variabelnya
dengan mengandalkan data kuantitatif.

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa judul penelitian ini adalah Pengaruh
Penggunaan Media LCD dengan Motivasi Belajar Siswa Terhadap  Prestasi
Belajar Geografi Kelas X di SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya, maka dapat
dikelompokkan menjadi variabel sebab dan variabel akibat. Variabel sebab pada
penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel moderator.
Variabel bebas (independent) adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan
yang diteliti. Sedangkan variabel moderator adalah variabel yang penting tetapi
tidak diutamakan (Zainuddin,2002:26). Sebagai variabel bebas dalam penelitian
ini adalah media LCD, sedangkan variabel moderator adalah motivasi belajar dan
sebagai variabel akibat (dependent) adalah prestasi belajar.

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 15 dan SMAN
13 Surabaya Tahun Pelajaran 2008/2009. Sampel dalam penelitian ini adalah
siswa kelas X dari SMAN 15 yang berasal dari 2 kelas yang terdiri 80 siswa dan
dari SMAN 13 yang berasal dari 2 kelas yang berjumlah 80 siswa. Total sampel
yang berasal dari 4 kelas yang terdiri dari 160 siswa. Teknik sampling yang
digunakan adalah dengan undian secara acak (random) dan ditentukan dua kelas
yang menggunakan pengajaran berbeda. Secara lengkap distribusi sampel seperti
seperti pada tabel 3.4. berikut:

Tabel Distribusi Sampel Penelitian
No Nama

Sekolah
Kelas X Jumlah

Siswa
Sampel Keterangan

1 SMAN 15
Media LCD 76 40 Kelas Eksperimen

Konvensional 229 40 Kelas Kontrol

2 SMAN 13
Media LCD 78 40 Kelas Eksperimen

Konvensional 207 40 Kelas Kontrol
Jumlah sampel 120

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan tes. Kuesioner ini
dipergunakan untuk memperoleh data tentang motivasi belajar siswa. Jenis angket
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup
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terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumIah jawaban tertentu sebagai
pilihan. Skala pengukuran pada kuesioner ini adalah dengan Skala Likert. Dengan
skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-
item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan Skala Likert berbentuk checklist dengan lima buah option
(pilihan). Adapun kegunaan kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat
motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran geografi pada siswa kelas X di SMAN
15 dan SMAN 13 Surabaya.

Sedangkan tes pada umumnya digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa.
Terutama untuk mengetahui apakah materi yang diberikan oleh guru kepada
peserta didik sudah dikuasai mereka, salah satu caranya adalah guru melakukan
pengukuran dengan menggunakan tes prestasi. Adapun kegunaan tes adalah untuk
memperoleh data tentang basil belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas X
semester genap Tahun Pelajaran 2008/2009. Untuk analisis data tersebut
digunakan rumus Anova dua jalur (two way ANOVA). Semua pengerjaan analisis
dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows versi 13.0

HASIL PENELITIAN
Deskripsi data penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan pengumpulan

data yang didapat dilapangan sebagai berikut: Pertama, data prestasi belajar
Geografi dengan menggunakan LCD. Data yang didapat dari penelitian untuk
prestasi belajar Geografi dengan menggunakan LCD didapatkan hasil sebagai
berikut: Rata-rata prestasi belajar pada mata pelajaran Geografi sebesar 85,69
dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 72 dan standar deviasinya 7,013. Jika
mengacu pada nilai ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 80,
maka siswa yang diajar dengan menggunakan LCD ini sudah di atas KKM.

Kedua, data prestasi belajar Geografi dengan pengajaran konvensional.
Data yang didapat dari penelitian untuk prestasi belajar Geografi dengan
menggunakan pengajaran konvensional (tanpa menggunakan LCD) didapatkan
hasil sebagai berikut: rata-rata prestasi belajar pada mata pelajaran Geografi
sebesar 78,55 dengan nilai tertinggi 94, nilai terendah 64 dan standar deviasinya
8,107. Jika mengacu pada nilai ketuntasan minimal (KKM) sebesar 80, maka
siswa yang diajar tanpa menggunakan LCD ini masih di bawah KKM.

Ketiga, data prestasi belajar Geografi dengan motivasi belajar tinggi. Data
yang didapat dari penelitian untuk prestasi belajar Geografi dengan motivasi
belajar tinggi didapatkan hasil sebagai berikut: Rata-rata prestasi belajar pada
mata pelajaran Geografi sebesar 83,78 dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah
64 dan standar deviasinya 8,894. Jika mengacu pada nilai ketuntasan minimal
(KKM) sebesar 80, maka siswa yang diajar dengan motivasi tinggi ini sudah di
atas KKM.

Keempat, data prestasi belajar Geografi dengan motivasi belajar rendah
Data yang didapat dari penelitian untuk prestasi belajar Geografi dengan motivasi
belajar rendah didapatkan hasil sebagai berikut: Rata-rata prestasi belajar pada
mata pelajaran Geografi sebesar 79,76 dengan nilai tertinggi 96, nilai terendah 66
dan standar deviasinya 6,942. Jika mengacu pada nilai ketuntasan minimal
(KKM) sebesar 80, maka siswa yang diajar dengan motivasi rendah ini masih
belum mencapai batas KKM.
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Between-Subjects Factors

LCD 80
Konvension
al 80

Tinggi 94
Rendah 66

1
2

LCD

1
2

Motivasi
Belajar

Value Label N

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Prestasi Belajar Geografi

2037,756a 1 2037,756 35,471 ,000
1078958,256 1 1078958,256 18781,055 ,000

2037,756 1 2037,756 35,471 ,000
9076,988 158 57,449

1090073,000 160
11114,744 159

Source
Corrected Model
Intercept
Media
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,183 (Adjusted R Squared = ,178)a.

Data sampel yang digunakan pada penelitian berdasarkan hasil prin out
dari program SPSS 13.00.  seperti tertera pada tabel berikut ini :

Tabel: Jumlah sampel yang dianalisis

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bawa jumlah sampel yang
menggunakan LCD dalam pembelajaran Geografi sebanyak 80, sedangkan
sampel yang tidak menggunakan LCD (pengajaran konvensional) sebanyak
80, jadi total sampel yang digunakan pada penelitian sebanyak 160 siswa.
Dari total sampel sebanyak 160 siswa, setelah diberikan angket motivasi
belajar Gografi didapatkan sebanyak 94 siswa mempunyai motivasi tinggi dan
terdapat 66 siswa yang mempunyai motivasi rendah.

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah: Ada perbedaan prestasi
belajar Geografi antara kelompok siswa yang menggunakan media pembelajaran
LCD dengan kelompok siswa yang belajar tidak menggunakan media
pembelajaran LCD (konvensional) pada siswa kelas X SMAN 15 dan SMAN 13
Surabaya. Berdasarkan hasil print out SPSS 13.00 dengan menggunakan rumus
ANAVA didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel : Perbedaan prestasi Geografi antara yang menggunakan LCD
dengan konvensional

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi sebesar 0.000
atau kurang dari 0.05 dan nilai F sebesar 35,471.  Karena nilai Sig. 0.000 < 0.05
maka hipotesis pertama terbukti dengan menggunakan taraf kepercayaan sebesar
95%. Dari hasil uji hipotesis ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat
perbedaan prestasi belajar Geografi antara kelompok siswa yang menggunakan
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Prestasi Belajar Geografi

626,314a 1 626,314 9,435 ,003
1036976,314 1 1036976,314 15621,238 ,000

626,314 1 626,314 9,435 ,003
10488,430 158 66,382

1090073,000 160
11114,744 159

Source
Corrected Model
Intercept
Motivasi
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,056 (Adjusted R Squared = ,050)a.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Prestasi Belajar Geografi

3819,685a 3 1273,228 27,227 ,000
1034743,031 1 1034743,031 22127,295 ,000

1423,785 1 1423,785 30,447 ,000
585,694 1 585,694 12,525 ,001

1211,305 1 1211,305 25,903 ,000
7295,058 156 46,763

1090073,000 160
11114,744 159

Source
Corrected Model
Intercept
Media
Motivasi
Media * Motivasi
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,344 (Adjusted R Squared = ,331)a.

media pembelajaran LCD dengan kelompok siswa yang belajar tidak
menggunakan media pembelajaran LCD (konvensional) pada siswa kelas X
SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya.

Hipotesis kedua penelitian ini adalah: Ada perbedaan prestasi belajar
Geografi antara kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan
kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar rendah pada siswa kelas X
SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya. Berdasarkan hasil prin out dari SPSS 13.0
dengan menggunakan rumus ANAVA didapatkan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel : Perbedaan prestasi Geografi antara yang mempunyai motivasi
tinggi dengan yang mempunyai motivasi rendah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi sebesar 0.003
atau kurang dari 0.05 dan nilai F sebesar 9,435.  Karena nilai Sig. 0.003 < 0.05
maka hipotesis kedua terbukti dengan menggunakan taraf kepercayaan sebesar
95%. Dari hasil uji hipotesis ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat
perbedaan prestasi belajar Geografi antara kelompok siswa yang memiliki
motivasi belajar tinggi dengan kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar
rendah pada siswa kelas X SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya.

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah: Ada interaksi penggunaan media
pembelajaran LCD dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata
pelajaran Geografi pada siswa kelas X SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya.
Berdasarkan hasil print out dari SPSS 13.0 dengan menggunakan rumus ANAVA
dua jalur didapatkan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel : Interaksi media dengan motivasi terhadap prestasi belajar Geografi
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi sebesar 0.000
atau kurang dari 0.05 dan nilai F sebesar 25,903.  Karena nilai Sig. 0.000 < 0.05
maka hipotesis ketiga terbukti dengan menggunakan taraf kepercayaan sebesar
95%. Dari hasil uji hipotesis ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat
interaksi penggunaan media pembelajaran LCD dan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Geografi pada siswa kelas X SMAN 15
dan SMAN 13 Surabaya. Dari hasil uji hipotesis di atas, maka seluruh hipotesis
yang diajukan pada penelitian ini semua terbukti, karena dari hasil analisis data
dengan menggunakan SPSS 13.0 menunjukkan angka yang signifikan.

PEMBAHASAN
Dalam pembahasan penelitian ini, akan dideskripsikan hubungan antara hasil

analisis pengujian hipotesis yang sudah dilakukan dengan teori-teori yang
dijadikan dasar pijakan secara konseptual. Secara berurutan pembahasan
dilakukan sesuai dengan hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan adanya perbedaan prestasi
belajar Geografi antara kelompok siswa yang menggunakan media pembelajaran
LCD dengan kelompok siswa yang belajar tidak menggunakan media
pembelajaran LCD (konvensional) pada siswa kelas X SMAN 15 dan SMAN 13
Surabaya. Diterimanya hipotesis tersebut telah memperkuat teori tentang
penggunaan LCD dalam pembelajaran Geografi, bahwa LCD membantu siswa
dalam menerima materi pelajaran lebih baik jika dibandingkan tidak
menggunakan LCD. Penggunaan LCD tentunya dilengkapi dengan pengoperasian
komputer (laptop) sebagai sumber informasinya.

Liquid Crystal Display (LCD) saat ini banyak dipakai sebagai layar
komputer maupun Note Book atau Laptop. Laptop yang dipadukan dengan
proyektor dapat dijadikan media pembelajaran yang cukup menarik. Tampilan
yang dihasilkan pada layar yang cukup lebar antara 2 x 2 meter, sangat cocok
digunakan untuk kelompok besar atau kelas yang siswanya banyak. Perpaduan
antara Laptop dengan LCD Proyektor dapat menyajikan pesan atau materi
pembelajaran sesuai desain/rancangan yang telah disiapkan. Desain pesan dapat
berwujud : Audio, Visual Diam, Visual Gerak, atau Audio Visual Gerak, sehingga
penggunaan LCD yang dilengkapi laptop sudah dapat menjadi media yang ideal.
Dengan tampilan penuh warna (Full Color) sangat menarik minat dan perhatian
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Laptop dan LCD Proyektor dapat dipakai sebagai media pembelajaran
untuk semua bidang studi sesuai dengan karakteristik materi masing-masing.
Untuk membuat desain Powerpoint yang baik dibutuhkan kemampuan khusus,
sehingga para guru perlu mempelajari cara mendesain pesan dengan baik agar
tampilannya dapat menumbuhkan minat belajar siswa sehingga siswa dapat
belajar dengan mudah.

Dengan tampilan audio visual gerak, LCD mempunyai banyak keunggulan
dan kelebihan dibandingkan media pembelajaran yang lainnya. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh para ahli siswa dapat menyerap ilmu melalui indra
penglihatannya sebanyak 83 %, melalui indra pendengarannya 11 % dan melalui
indra yang lainnya 6 %. Berarti dengan menggunakan media audio visual gerak
(LCD), siswa dapat menyerap ilmu sebanyak 94 % dari materi yang ditampilkan
dengan perincian 83 % melalui indra penglihatannya dan 11 % melalui indra
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pendengarannya. Hal ini menunjukkan bahwa media audio visual gerak seperti
LCD sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah.
Kelemahannya harganya masih cukup mahal untuk ukuran sekolah di Indonesia.

Dengan penggunaan media pembelajaran LCD ini diharapkan dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam pembelajaran yang menggunakan
media LCD dapat memberi manfaat bagi pemakainya untuk melakukan kreativitas
serta kerapian materi ajar. Dengan media pembelajaran LCD juga memungkinkan
untuk terwujudnya kreatifitas siswa dalam memahami berbagai bahan ajar yang
dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang
komunikatif dalam proses belajar mengajar di kelas eksperimen juga berdampak
positif pada penggunaan waktu belajar yang efektif dan efisien sehingga materi
pelajaran dapat terbahas secara optimal.

Lebih lanjut Sudjana (2001:3) mengemukakan bahwa salah satu alasan
penggunaan media pengajaran dapat mempertinggi proses dan hasil pengajaran
adalah yang berkenaan dengan taraf berfikir siswa. Dalam hal ini Gagne dan
Bringgs (1990), menekankan pentingnya media sebagai alat untuk merangsang
proses belajar (Aqib, 2002:58)

Penggunaan media pembelajaran LCD secara profesional, akan
memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan
memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan LCD atau
infocus dalam penyajian materi ajar atau informasi yang diperlukan oleh para
siswa, dan melalui interaktif dapat membantu siswa yang memiliki kecepatan
belajar. Dengan kata lain, media  pembelajaran LCD dapat menciptakan iklim
belajar yang menyenangkan bagi siswa, selain itu juga dapat memacu efektifitas
belajar bagi siswa yang lebih cepat (fast learner). Disamping itu komputer dapat
diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan
memberikan pengukuhan (reinforcement) terhadap prestasi belajar siswa.

Dengan kemampuan menyajikan bahan ajar melalui media LCD yang
lebih dikenal dengan media infocus adalah alat visual yang dapat memancarkan
informasi baik berupa tulisan, gambar maupun hal-hal lain yang sebelumnya telah
diprogram dalam komputer atau note book (Subadri, 2006:4). Dengan demikian
media infocus adalah sarana yang digunakan sebagai alat bantu bagi para
pengajar dan peserta didik dalam bentuk visual yang dapat memancarkan
informasi, baik berupa tulisan, gambar maupun hal-hal lain yang sebelumnya
telah diprogram dalam komputer atau note book dengan tujuan mempermudah
memahami dan dapat merangsang suatu meteri pelajaran sesuai dengan tujuan
yang telah direncanakan.

Kelebihan media pembelajaran LCD atau infocus adalah kemampuan
dalam mengintegrasikan komponen warna, musik dan animasi grafik (graphic
animation), serta mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan
tingkat realitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan kebutuhan penggunaan media
pembelajaran LCD sebagai sarana untuk melakukan kegiatan belajar yang bersifat
simulatif. Keuntungan lain dari penggunaan media pembelajaran LCD dalam
proses belajar dapat meningkatkan hasil  belajar dengan waktu yang relatif
singkat.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada saat pembelajaran berlangsung
dengan menggunakan media pembelajaran LCD menjadi lebih komunikatif dan
interaktif dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan pendekatan
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konvensional atau tidak menggunakan media pembelajaran LCD. Siswa
memahami pelajaran lebih aktual dalam keadaan santai dan menyenangkan.
Disamping itu guru mengarahkan, membimbing mereka dan selalu siap dengan
pertanyaan yang diajukan siswa sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh
siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kondisi ini membuat siswa
merasa senang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, hal ini
memberi dampak positif yang luas biasa dalam keberhasilan proses belajar
mengajar.

Untuk membuktikan kebenaran ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa siswa yang diajar menggunakan media pembelajaran LCD
memperoleh hasil rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar
siswa pada kelompok kontrol yang tidak menggunakan media pembelajaran LCD
dalam mata pelajaran Geografi kelas X SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 13
Surabaya tahun pelajaran 2008-2009.

Hasil uji hipotesis tentang adanya perbedaan prestasi belajar Geografi
antara kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan kelompok
siswa yang memiliki motivasi belajar rendah pada siswa kelas X SMAN 15 dan
SMAN 13 Surabaya dapat diterima atau signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa
dalam pembelajaran Geografi faktor motivasi belajar sangatlah penting. Sebab
dengan motivasi belajar yang tinggi akan mempengaruhi perilaku siswa dalam
belajar, karena motivasi pada dasarnya dorongan atau kecenderungan untuk
bertindak.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Stoner
(1978:440) tentang motivasi, bahwasanya motivasi memiliki signifikansi dengan
hasil belajar, ini terbukti bahwa Motivation is the factors that cause channel and
sustain and individuals “behaviour”. Dapat diartikan bahwa motivasi
mengandung pengertian sebagai faktor-faktor penyebab yang berhubungan
dengan sesuatu dalam perilaku seseorang baik fisik maupun rohani.

Jika pembelajaran menyenangkan bagi siswa tentu dengan sendirinya
membentuk “long term learning”, siswa memiliki motivasi untuk terus mencari
tahu untuk terus belajar.

Demikian juga yang dikemukakan oleh W.S. Winkel (1983:73) bahwa
motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk
menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu
sendiri, maka tujuan yang dikehendaki siswa dapat tercapai.

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan rumus ANAVA dua jalur,
ternyata hipotesis ketiga ini juga terbukti atau signifikan. Hal ini memperjelas
bahwa penggunaan media pembelajaran khususnya penggunaan LCD dan
motivasi belajar secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap pencapaian prestasi belajar.

Ditemukan perbedaan prestasi belajar siswa pada kelas yang mengunakan
media pembelajaran LCD dengan yang tidak menggunakan media pembelajaran
LCD.  Media pembelajaran LCD merupakan media pembelajaran solid dan aktual
karena penggunaan media audio visual in memiliki peranan besar bagi guru dan
siswa yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberi
reinforcement bagi tingkah laku siswa, dan menciptakan lingkungan kelas yang
dapat mengembangkan kegemaran siswa dalam mencari informasi sehingga siswa
senang dan gemar untuk belajar. Hal ini sejalan dengan teori penguatan digunakan
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dalam pendekatan keprilakuan (behavioristik) yang beragumentasi bahwa perilaku
disebabkan oleh lingkugan, bukan disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kognitif
internal. Tingkah laku seseorang siswa yang dikehendaki dapat dirangsang oleh
pemberi penguatan tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksudkan adalah siswa
dengan gigih melaksanakan tugas dan mencari informasi yang terdapat dalam
internet untuk menunjang tugas yang diberikan oleh guru guna mencapai tujuan
pembelajaran.

PENUTUP
Berdasarkan uji hipotesis dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan prestasi belajar Geografi
antara kelompok siswa yang menggunakan media pembelajaran LCD dengan
kelompok siswa yang belajar tidak menggunakan media pembelajaran LCD
(konvensional) pada siswa kelas X SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya. Kedua,
ada perbedaan prestasi belajar Geografi antara kelompok siswa yang memiliki
motivasi belajar tinggi dengan kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar
rendah pada siswa kelas X SMAN 15 dan SMAN 13 Surabaya. Ketiga, ada
interaksi penggunaan media pembelajaran LCD dan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Geografi pada siswa kelas X SMAN 15
dan SMAN 13 Surabaya.

Berdasarkan temuan pada penelitian ini dan agar hasil temuan penelitian ini
bermanfaat secara maksimal, maka dapat kami sarankan sebagai berikut. Pertama,
guru Geografi dalam menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya menggunakan
media LCD, karena dengan penggunaan media LCD tersebut sudah terbukti
prestasi belajar siswa dapat lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang
tidak menggunakan media LCD. Guru Geografi dalam menyampaikan materi
pelajaran hendaknya memperhatikan tingkat motivasi belajar siswa, karena
motivasi belajar siswa yang tinggi ternyata menghasilkan prestasi belajar yang
tinggi pula. Sebaliknya siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah
ternyata juga menghasilkan prestasi belajar yang rendah pula.

Sekolah sebaiknya melengkapi sarana belajar di kelas dengan media LCD
dan komputer. Jika memungkinkan tiap kelas dipasang LCD dan komputer
sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan hidup. Guru dan siswa
hendaknya memiliki ketrampilan menggunakan LCD, komputer dan sarana
pendukung yang berbasis ICT lainnya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya
hendaknya memperhatikan sarana penunjang pembelajaran berbasis ICT untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah Kota Surabaya hendaknya
memperhatikan sarana penunjang berbasis ICT untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran.

Komite Sekolah hendaknya memperhatikan sarana pendukung pembelajaran
yang berupa LCD, komputer dan sarana penunjang pembelajaran berbasis ICT
lainnya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Masyarakat penyandang dana
hendaknya memberikan bantuan dalam bentuk sarana pembelajaran LCD,
komputer dan sarana pembelajaran berupa multi media lainnya untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa.
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PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DAN
METODE DEMONSTRASI SERTA MOTIVASI BELAJAR TERHADAP
PRESTASI BELAJAR PADA MATERI SKETSA DAN PETA WILAYAH

MATA PELAJARAN IPS SISWA KELAS VII SMP NEGERI 21 DAN SMP
NEGERI 36 SURABAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Ninik Rumudiati
Abstract

This research is constituted by necessity of conducting renewal in
management of learning process in social science at junior high schools as a
respond to achievement of students that increasingly weaken. The material of
social science in learning activity have not been created by attractive,
challenging, and pleases methods. Most teachers still use traditional learning
approach in conducting learning activity so they need effort to fulfill KTSP
demands.

Condition above potentially arises boring and perhaps it thought as a
boring and not important memorized material so decrease interest and motivation
for student to learn. Based above description then we hope, by this research,
teachers will be able to play their role as learning innovators.

This research aims to get picture about; (1) what is the difference of
cooperative learning method and demonstrative learning method to learning
achievement of the students; (2) what is the significant difference of high
motivation learning and low motivation learning to learning achievement of the
students; (3) is there any interaction between application of cooperative learning
method and demonstrative learning method and learning motivation of the
students to learning achievement of the students on social science. In this
research, we use teachers and students from SMPN 21 and SMPN 36 Surabaya as
subject of research. Sample in this research is determined by purposive sampling
technique. We use questionnaire to collect data and two ways ANAVA to analyzed
data.

The result show that learning achievement on material of sketch and
territorial map by cooperative learning method values 78.38 in average. This
value is higher than value of 75.32 in average by demonstrative learning method.
There for, we can conclude that there is a significant difference in learning
achievement on material of sketch and territorial map between cooperative
learning method and demonstrative learning method on grader VII from SMPN
21 and SMPN 36 Surabaya schooling year of 2008-2009.

Key words: cooperative learning method, demonstrative learning method,
learning  achievement, material of sketch and territorial map

I. PENDAHULUAN

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan  oleh
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Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Seiring dengan perkembangan
kurikulum dan dunia pendidikan, maka peningkatan kualitas sumber daya
manusia menjadi suatu keharusan. Siswa dituntut mempunyai kemandirian di
dalam belajar, bisa menemukan sendiri (inquiri), membentuk masyarakat belajar
(Learning Community), mengembangkan keterampilan bertanya (Questioning),
dan lain-lain. Berkaitan dengan masalah pelajaran IPS dirumuskan tujuan
pembelajaran IPS tersebut sebagai berikut.
Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai
berikut:
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan

lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam

masyarakat.
Memperhatikan tujuan yang dikandung oleh mata pelajaran IPS, betapa
pentingnya pelajaran tersebut bagi pembekalan peserta didik untuk kehidupannya
di masa yang akan datang dan atau untuk keperluan melanjutkan pendidikan ke
tingkat yang lebih tinggi. Maka pembelajaran IPS di sekolah-sekolah merupakan
suatu kegiatan yang disenangi, menantang dan bermakna bagi peserta didik.
Kegiatan belajar mengajar mengandung arti interaksi dari berbagai komponen,
seperti guru, murid, bahan ajar dan sarana lain yang digunakan pada saat kegiatan
berlangsung. Menurut Lubis (2004) menyatakan bahwa ”Kegiatan belajar
mengajar (KBM) merupakan kegiatan interaksi antara guru dengan siswa dan
antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan sumber belajar lainnya dalam
satu kesatuan waktu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan.”
Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa mata pelajaran ilmu
pengetahuan sosial mempunyai nilai yang strategis dan penting dalam
mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, handal, dan bermoral
semenjak dini.
Namun demikian fakta empiris secara umum menunjukkan bahwa pelajaran IPS
oleh sebagian siswa masih dianggap sebagai pelajaran yang membosankan dan
tidak menarik. Masalah tersebut pun terjadi pada siswa kelas VII SMP Negeri 21
dan SMP Negeri 36 Surabaya tahun ajaran 2008 – 2009 yang penulis tangani.
Informasi yang terjadi dari ulangan harian ke-1 menunjukkan hasil yang belum
memuaskan . Nilai hasil ulangan yang diperoleh hanya mencapai rata-rata 68
persen dari jumlah 40 siswa.

Agar pembelajaran IPS menjadi pembelajaran yang bermakna dan
membangkitkan motivasi belajar siswa, maka diperlukan salah satu model
pembelajaran yang dipandang mampu mengatasi kesulitan guru dalam
melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan  belajar siswa. Sejalan dengan
pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, salah satu model pembelajaran
yang kini banyak mendapat respon adalah model pembelajaran kooperatif atau
cooperative learning. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif dapat
digunakan dalam membuat laporan penelitian pada pelajaran IPA dan IPS.



282

Namun, Juliati (2000) mengemukakan, cooperative learning lebih tepat
digunakan pada pembelajaran IPS. Terkait dengan itu, hasil penelitian Suryadi
(1999) pada pembelajaran matematika menyimpulkan bahwa salah satu model
pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah
cooperative learning (Isjoni, 2007 : 12).
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menerapkan model
pembelajaran kooperatif dan metode demonstrasi serta motivasi belajar terhadap
prestasi belajar pada materi sketsa dan peta wilayah mata pelajaran IPS siswa
kelas VII SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 36 di Surabaya, sehingga perlu suatu
penelitian empiris terhadap model pembelajaran tersebut. Cooperative learning
berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-
sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu
tim. Slavin (1995) mengemukakan, ”In cooperative learning methods, students
work together in four member teams to master initially presented by the teacher”.
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa 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 (Isjoni, 2007 : 15).

Hakikat model pembelajaran menurut Kunandar (2008 : 270) akan dibahas
dalam beberapa bagian, yakni pembelajaran kooperatif, unsur-unsur pembelajaran
kooperatif, perbedaan pembelajaran kooperatif, perbedaan pembelajaran
kooperatif dengan pembelajaran tradisional dan pentingnya pembelajaran
kooperatif.
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja
mengembangkan interaksi yang saling asuh antar siswa untuk menghindari
ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan.
Unsur-unsur pembelajaran kooperatif paling sedikit ada empat macam, yakni
saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, dan
keterampilan menjalin hubungan antar pribadi.

a.  Saling ketergantungan positif
Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar
siswa merasa saling membutuhkan antarsesama. Dengan saling membutuhkan
antar sesama, maka mereka merasa saling  ketergantungan satu sama lain. Saling
ketergantungan tersebut dapat dicapai melalui: (1) saling ketergantungan
pencapaian tujuan; (2) saling ketergantungan dalam menyelesaikan pekerjaan; (3)
ketergantungan bahan atau sumber untuk menyelesaikan pekerjaan; (4) saling
ketergantungan peran.

b.  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. Dengan interaksi tatap    muka, memungkinkan para
siswa dapat saling menjadi sumber belajar, sehingga sumber belajar menjadi
variasi. Dengan interaksi ini diharapkan akan memudahkan dan membantu siswa
dalam mempelajari suatu materi atau konsep.

c.  Akuntabilitas individual
Meskipun pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar
kelompok, tetapi penilaian dalam rangka mengetahui tingkat penguasaan siswa
terhadap suatu materi pelajaran dilakukan secara individual. Hasil penilaian secara
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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. Nilai
kelompok didasarkan atas rata-rata hasil belajar semua anggotanya, oleh karena
itu tiap anggota kelompok harus memberikan kontribusi demi keberhasilan
kelompok. Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan  semua
anggota kelompok secara individual inilah yang dimaksud dengan  akuntabilitas
individual.

d.  Ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi
Melalui pembelajaran kooperatif akan menumbuhkan keterampilan  menjalin
hubungan antar pribadi. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran kooperatif
menekankan aspek-aspek: tenggang rasa, sikap sopan terhadap  teman, mengkritik
ide dan bukan mengkritik orangnya, berani mempertahankan pikiran logis, tidak
mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat positif lainnya.

Sedangkan menurut Muslimin Ibrahim, dan kawan-kawan (2000), unsur-
unsur pembelajaran kooperatif adalah: (1) siswa dalam kelompoknya haruslah
beranggapan bahwa mereka ”sehidup sepenanggungan bersama”; (2) siswa
bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya; (3) siswa harus
melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang
sama;(4) siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara
anggota kelompoknya; (5) siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah /
penghargaan  yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok; (6)
siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk
belajar bersama; (7) siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara
individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Agar dapat
melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil
pembelajaran, guru perlu memahami model pembelajaran. Dalam penerapannya,
model pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa karena
masing-masing model pembelajaran memiliki tujuan, prinsip, dan tekanan utama
yang berbeda-beda (Isjoni, 2007:49).

Model pembelajaran menurut Joice dan Weil (1990) adalah suatu pola atau
rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk
menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada
pengajar di kelasnya. Dalam penerapannya model pembelajaran ini harus sesuai
dengan kebutuhan siswa. Dalam prakteknya semua model pembelajaran bisa
dikatakan baik jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama, semakin
kecil upaya yang dilakukan guru dan semakin besar aktivitas belajar siswa, maka
hal itu semakin baik. Kedua, semakin sedikit waktu yang diperlukan guru untuk
mengaktifkan siswa belajar juga semakin baik. Ketiga, sesuai dengan cara belajar
siswa yang dilakukan. Keempat, dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru.
Kelima, tidak ada satupun metode yang paling sesuai untuk segala tujuan, jenis
materi, dan proses belajar yang ada (Hasan, 1996).

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi model yang dapat
diterapkan, antara lain: 1) Student Team Achivement Division (STAD), 2) Jigsaw,
3) Group Investigation (GI), 4) Rotating Trio Exchange, dan 5) Group Resume.
Dari beberapa model pembelajaran tersebut model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model Student Team Achievement Division (STAD). Model
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STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawan dari Universitas John
Hopkins. Model  ini dipandang sebagai model yang paling sederhana dan paling
langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Model ini digunakan untuk
mengajarkan  informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui
penyajian verbal maupun tertulis.

Variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi hasil belajar adalah
metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran
dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses,
situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan (Sanjaya,
2006 ; 152). Pada metode demonstrasi guru atau orang luar yang sengaja
didatangkan untuk memperlihatkan cara kerja suatu alat kepada kelompok siswa.
Dalam pelajaran sains, metode demonstrasi tidak hanya dipergunakan untuk
memperlihatkan sesuatu sekedar untuk melihat suatu kajian, tetapi menurut
Sukarno (1985:43), lebih banyak untuk memperlihatkan suatu prinsip, menguji
kebenaran suatu hukum yang diperoleh secara teoritis dan untuk memperkuat
suatu pengertian. Suatu demonstrasi lebih bersifat kualitatif dari pada kuantitatif
dan hasil dari pelaksanaan demonstrasi dapat diketahui saat itu pula. Adapu tujuan
yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya demonstrasi dalam pembelajaran
adalah untuk mengilustrasikan fakta ilmiah, prinsip-prinsip dan proses-proses
untuk manstimulir interes dan menimbulkan problem solving bagi para siswa
(Sukarno, 1985 : 12). Menurut Berg (1991:24) manfaat demonstrasi dari segi
pendidikan adalah : (1)  Demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar siswa; (2)
Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan kita; (3)
Demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran; (4)  Demonstrasi dan hasilnya,
seringkali mudah teringat dari pada bahasan dalam buku pegangan atau penjelasan
guru: (5) Demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat menimbulkan rasa
ingin tahu siswa.

Selain kedua variabel tersebut di atas yaitu variabel metode pembelajaran
kooperatif dan metode pembelajaran demontratif, yang diprediksikan mempunyai
pengaruh terhadap variabel hasil belajar adalah variabel motivasi belajar.
Siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu
berupa keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita. Kekuatan mental tersebut
dapat tergolong rendah atau tinggi. Ada ahli psikologi pendidikan yang menyebut
kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi
belajar. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan
mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi
terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan,
dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.  (Koeswara, 1989).

Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu (1)  kebutuhan, (2)
dorongan,  (3)  tujuan.  Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidak
seimbangan antara apa yang ia miliki dan apapun yang ia harapkan. Maslow
membagi kebutuhan menjadi lima tingkat, yaitu  (1)  kebutuhan fisiologis,  (2)
kebutuhan akan rasa aman,  (3)  kebutuhan sosial,  (4)  kebutuhan akan
penghargaan diri,  (5)  kebutuhan untuk aktualisasi diri.  Kebutuhan fisiologis
berkenaan dengan kebutuhan pokok manusia seperti  pangan, sandang, dan
perumahan. Kebutuhan akan rasa aman berkenaan dengan keamanan yang bersifat
fisik dan psikologis. Kebutuhan sosial berkenaan dengan perwujudan berupa
diterima oleh orang lain, jati diri yang khas, berkesempatan maju, merasa
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diikutsertakan dan pemilikan harga diri. Kebutuhan untuk aktualisasi diri
berkenaan dengan kebutuhan individu untuk menjadi suatu yang sesuai dengan
kemampuannya. Pada dasarnya setiap orang memiliki tiga kebutuhan dasar, yaitu
: (1)  kebutuhan akan kekuasaan,  (2)  kebutuhan akan berafiliasi,  (3)  kebutuhan
berprestasi.  Kebutuhan akan kekuasaan terwujud dalam keinginan mempengaruhi
orang lain.  Kebutuhan berafiliasi tercermin dalam terwujudnya situasi bersahabat
dengan orang lain. Kebutuhan berprestasi terwujud dalam keberhasilan
melakukan tugas-tugas yang diembankan.

Dari segi dorongan atau motivasi dapat dikembangkan ke hal tertentu
untuk memenuhi kebutuhan organisme. Dorongan juga merupakan sistem yang
memungkinkan organisme dapat memelihara kelangsungan hidupnya. Kebutuhan-
kebutuhan organisme merupakan penyebab munculnya dorongan, dan dorongan
akan mengaktifkan tingkah laku mengembalikan keseimbangan fisio logis
organisme. Tingkah laku organisme terjadi disebabkan oleh respon dari
organisme, kekuatan dorongan organisme, dan penguatan kedua hl tersebut. Hal
ini memang menekankan bahwa dorongan sebagai motivasi penggerak utama
perilaku tetapi kemudian juga tidak sepenuhnya menolak adanya pengaruh faktor-
faktor eksternal. Dalam hal ini insentif (hadiah atau hukuman) mempengaruhi
intensitas dan kualitas tingkah laku organisme.
Dari segi tujuan, maka tujuan merupakan pemberi arah pada perilaku. Secara
psikologis, tujuan merupakan titik akhir ”sementara” pencapaian kebutuhan. Jika
tujuan tercapai, maka kebutuhan terpenuhi untuk ”sementara.” Jika kebutuhan
terpenuhi, maka orang menjadi puas, dan dorongan mental  Untuk berbuat
”terhenti sementara”.

Perilaku dalam belajar terdapat motivasi belajar. Motivasi belajar ada yang
intrinsik ataupun ekstrinsik. Penguatan motivasi-motivasi tersebut berada di
tangan para guru/pendidik dan anggota masyarakat lainnya. Guru sebagai
pendidik bertugas memperkuat motivasi belajar selama minimum 9 tahun pada
usia wajib belajar. Orang tua bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang
hayat. Ulama sebagai pendidik juga bertugas memperkuat motivasi sepanjang
hayat.

Dalam kerangka pendidikan formal, motivasi belajar ada di dalam jaringan
rekayasa paedagogis guru. Dengan tindakan pembuatan persiapan mengajar,
pelaksanaan belajar mengajar, maka guru menguatkan motivasi belajar siswa.
Sebaliknya dilihat dari segi emansipasi kemandirian siswa, motivasi belajar
semakin meningkat pada tercapainya hasil belajar. Motivasi belajar merupakan
segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, artnya terpengaruh oleh kondisi
fisiologis dan kematangan psikologis siswa. (Singgih Gunarsa, 1990) sedangkan
unsur-unsur  yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah: (a)  Cita-cita atau
Aspirasi Siswa, (b)  Kemampuan Siswa, (c)   Kondisi Siswa, (d)   Kondisi
Lingkungan Siswa, (e) Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran, (f).
Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa.  Upaya guru membelajarkan siswa
terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Upaya membelajarkan di sekolah meliputi
hal-hal berikut ini:  1)  menyelenggarakan tertib belajar di sekolah,  (2)  membina
disiplin belajar dalam tiap kesempatan, (3)  membina belajar tertib pergaualan dan
(4)  membina belajar tertib lingkungan sekolah. Di samping penyelenggaraan
tertib yang umum tersebut, maka secara individual guru menghadapi anak
didiknya. Upaya pembelajaran tersebut meliputi:  (1)   pemahaman tentang diri
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siswa dalam rangka kewajiban tertib belajar, (2)  pemanfaatan penguatan berupa
hadiah, kritik, hukuman secara tepat guna, dan (3)  mendidik cinta belajar.

Prestasi adalah pengaruh reputasi yang timbul dari Keberhasilan,
pencapaian tingkat atau hal-hal lain. Sedangkan menurut Ametubung (1974 ;
202), Prestasi adalah hasil belajar (achievement) seorang murid untuk suatu
pelajaran / segi pendidikan sebagaimana tercantum dalam laporan pendidikan
murid    setiap semester.
Prestasi belajar bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan mempunyai
hubungan dengan beberapa faktor. Pada penelitian ini difokuskan pada tiga faktor
yang  mempengaruhi prsetasi belajar, yaitu faktor motivasi dan pembelajaran
kooperatif serta pembelajaran demonstratif. Pembelajaran kooperatif adalah
suatu model pembelajaran yang saat ini yang banyak digunakan untuk
mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa, yang
diterapkan pada materi sketsa dan peta wilayah yang dipadukan dengan metode
demonstrasi. Dengan melaksanakan model pembelajaran kooperatif menurut
Sharon (1990), siswa akan memiliki motivasi yang tinggi karena didorong dan
didukung dari rekan sebaya. Disamping itu penggunaan metode demonstrasi
menurut Sumaatmadja (1996 : 75) dapat mengembangkan keterampilan,
mengamati gejala-gejala geografi secara langsung meskipun dalam bentuk mini
dan buatan, dan manfaat lainnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan siswa
dalam proses belajar-mengajar. Ternyata terobosan ini membawa dampak cukup
lumayan walaupun disana sini masih banyak kekurangan, siswa tertarik dan guru
lebih mudah untuk mengarahkannya. Dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif
dan menyenangkan siswa akan tertarik dan berpengaruh terhadap prestasi belajar.

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan
kemaknaan belajar. Siswa akan tertarik sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya
telah dapat diketahui manfaatnya bagi siswa. Motivasi dapat berperan dalam
penguatan belajar seorang siswa yang belajar dihadapkan pada suatu masalah
yang memerlukan pemecahan masalah. Menurut Uno (2007 : 28) untuk seorang
guru perlu memahami suasana, agar dia dapat membantu siswanya dalam memilih
faktor-faktor atau keadaan yang ada dalam lingkungan siswa sebagai bahan
penguat belajar. Hal itu tidak cukup dengan memberitahukan sumber-sumber
yang harus dipelajari, melainkan yang lebih penting adalah mengaitkan isi
pelajaran dengan perangkat apapun yang berada paling dekat dengan siswa di
lingkungannya.  Dari pengalaman belajar tentang sketsa dan peta wilayah serta
manfaatnya, maka siswa semakin hari akan termotivasi untuk belajar yang
akhirnya akan menumbuhkan prestasi bagi siswa itu sendiri.

Teknik pengajaran yang mengharuskan siswa untuk bekerja sama dalam
kelompok yang telah ditetapkan untuk tugas yang terstruktur, menimbulkan saling
ketergantungan yang positif, atau tanggapan siswa bahwa kerja sama antara
mereka harus ditampilkan. Tujuan, tugas dan atau sikap saling ketergantungan
berperan dalam mencapai bagian ini (Slavin, 1983). Kelompok-kelompok yang
kira-kira terdiri dari empat orang akan lebih efektif jika dipilih guru (Bohlmeyer
& Burke, 1987). Hal ini akan mendorong terciptanya keragaman kemampuan,
jenis kelamin, dan ras.Siswa memperoleh kepuasan, keasikan dan bersungguh-
sungguh dalam menekuni pelajaran sketsa dan peta wilayah sehingga
menimbulkan kecintaan pada mata pelajaran IPS yang diakibatkan oleh metode
demonstrasi dan model pembelajaran kooperatif Pada akhirnya yang demikian ini



287

akan dapat  meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sketsa dan peta
wilayah khusunya pelajaran IPS pada umumnya.

II. METODE PENELITIAN
Populasi penelitian yang berjudul ” Pengaruh Penerapan Pembelajaran

Kooperatif Dan Metode Demonstrasi  Serta  Motivasi Belajar  Terhadap prestasi
Belajar  Pada   ateri  Sketsa  Dan  Peta  Wilayah  Pada  Mata  Pelajaran  IPS
Kelas  VII  SMP Negeri 21  Dan  SMP  Negeri  36  Surabaya  Tahun Pelajaran
2008 - 2009 ” ini   adalah siswa kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya dan SMP
Negri 36 Surabaya tahun pelajaran  2008 –2009  yang bejumlah 324 siswa  untuk
SMP Negeri 21  Surabaya  dan 266 siswa untuk SMP Negeri 36 Surabaya.

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive
sampling. Penggunaan purposive sampling ini telah disampaikan kepada kepala
sekolah, dan setelah dilakukan pemilihan dari sejumlah sembilan kelas populasi
untuk SMP Negeri 21 Surbaya jatuh pada kelas VII D, G. Sedangkan tujuh kelas
populasi untuk SMP Negeri 36 Surabaya jatuh kelas VII A, C. Penentuan
besarnya sampel tersebut didasarkan atas pertimbangan demi efektivitas dan
efisiensi kerja peneliti.

Adapun menurut Suharsimi Arikunto bahwa metode pengumpulan data
yang sering  digunakan dalam  penenlitian  sosial  termasuk pendidikan adalah :
1)  Metode kuesioner atau angket; (2) Metode wawancara; (3) Metode bservasi;
(4) Metode  dokumenter; dan (5) Metode tes. Dalam penelitian ini metode
pengumpulan data  yang digunakan adalah metode tes dan  metode angket.
Pada  penelitian ini  metode tes yang digunakan  untuk menyampaikan  data
mengenai hasil/prestasi belajar menulis jawaban soal-soal IPS  adalah tes pilihan
ganda (multiple choice)  pada siswa kelas VII di SMP Negeri 21 Surabaya dan
SMP Negeri 36 Surabaya.

Dalam penelitian ini selain metode tes digunakan juga metode  angket.
Angket yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda tertutup, maksudnya angket
yang diberikan pada responden disediakan alternatif jawaban  Sehingga responden
tinggal memilih jawaban diantara yang sudah disediakan. Metode kuesioner ini
digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi belajar.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen
(Arikunto, 2002 : 78), rancangan tersebut dipilih dengan alasan penelitian ini
berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibat kan
metode pembelajaran kooperatif dengan metode demonstrasi dan motivasi belajar
dengan prestasi belajar. Rancangan penelitian ini  adalah  factorial  2 x  2,
pemberian metode pembelajaran kooperatif  dengan  metode demonstrasi  dan
motivasi belajar  dengan prestasi belajar (Riyanto, 2001:36).

Rancangan Faktorial 2 X 2
Metode

Motivasi
Model Pembelajaran

Kooperatif Demonstrasi
Tinggi/Mt X1 Mt X2 Mt

Rendah/Mr X1 Mr X2 Mr

X1 X2

Keterangan :
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X1 : Model pembelajaran kooperatif
X2 : Metode demonstrasi
Mt : Motivasi tinggi
Mr : Motivasi rendah
X1Mt : Motivasi tinggi perlakuan Model pembelajaran kooperatif
X1Mr : Motivasi rendah perlakuan metode Demonstrasi
X2Mt : Motivasi tinggi perlakuan metode Demonstrasi
X2Mr : Motivasi rendah perlakuan metode Demonstrasi

Analisis Data
Analisis data adalah pengolahan data yang dikumpulkan peneliti dan

selanjutnya digunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh
sebagai perwujudan hipotesis. Adapun persyaratan ANOVA Dua Jalur ada dua,
yaitu : a) Data harus normal dan b) data harus homogen. Sebelum diadakan
analisis data maka dilakukan tes uji Normalitas dan Homogenitas. Data tersebut
digunakan sebagai pengujian prasyarat hipotesis, setelah kedua tes dilakukan baru
langkah selanjutnya mengadakan uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis 1, 2 dan 3
menggunakan ANOVA Dua Jalur (Riyanto, 2001: 105).

Hasil Penelitian
A. Deskripsi Data

1. Deskripsi data prestasi belajar IPS menggunakan pembelajaran
Kooperatif
Deskripsi data prestasi belajar IPS menggunakan pembelajaran kooperatif.
Skor prestasi belajar IPS menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki
rentangan antara 64 sampai dengan 92, dengan skor rata-rata (mean) sebesar
78,38, skor tengah (median) sebesar 80,00, dan skor dengan frekuensi
tertinggi (modus) sebesar 76. Sedangkan standar deviasi sebesar 6,208.

2. Deskripsi data prestasi belajar IPS menggunakan metode demonstrasi
Deskripsi data prestasi belajar IPS menggunakan metode demonstrasi. Skor
prestasi belajar IPS menggunakan metode demonstrasi memiliki rentangan
antara 60 sampai dengan 96, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 75,52,
skor tengah (median) sebesar 76,00, dan skor dengan frekuensi tertinggi
(modus) sebesar 72. Sedangkan standar deviasi (SD) sebesar 7,835.

3. Deskripsi data prestasi belajar IPS dengan motivasi tinggi
Deskripsi data prestasi belajar IPS dengan motivasi tinggi. Skor prestasi
belajar IPS dengan motivasi tinggi memiliki rentangan antara 64 sampai
dengan 96, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 79,04, skor tengah
(median) sebesar 80,00, dan skor dengan frekuensi tertinggi (modus)
sebesar 80. Sedangkan SDnya sebesar 7,234.

4. Deskripsi data prestasi belajar IPS dengan motivasi rendah
Deskripsi data prestasi belajar IPS dengan motivasi rendah. Skor prestasi
belajar IPS dengan motivasi rendah memiliki rentangan antara 60 sampai
dengan 88, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 75,03, skor tengah
(median) sebesar 76, dan skor dengan frekuensi tertinggi (modus) sebesar
72. Sedangkan standar deviasi sebesar 6,643.
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B. Analisis Data
Analisis varians (anava) dua jalur digunakan untuk menguji

hipotesis 1, 2 dan 3. Karena uji persyartan analisis khususnya normalitas dan
homogenitas terpenuhi.
1. Pengujian Hipotesis Penelitian Pertama

Pengujian hipotesis diawali dengan merubah hipotesis penelitian ke
dalam rumusan hipotesis statistik.
Hasil perhitungan untuk menguji Ho-1 disajikan dalam table berikut:

Tabel  Ringkasan Hasil Uji Analisis Varians

Sumber F p
PEMBELAJARAN 4.945 .028

MOTIVASIK 11.838 .001

PEMBELAJ * MOTIVASIK 4.001 .047

Hasil analisis diskriptif menunjukkan prestasi belajar  IPS
menggunakan pembelajaran kooperatif rata-rata sebesar 78,38, sedangkan
prestasi belajar  IPS menggunakan metode demonstrasi rata-rata sebesar
75,52. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan prestasi
belajar  IPS menggunakan pembelajaran kooperatif berbeda dengan prestasi
belajar  IPS menggunakan metode demonstrasi.

Selanjutnya hasil pengujian secara inferensial menunjukkan bahwa
nilai Fhitung = 4,945 dengan probabilitas sebesar 0,028. Nilai probabilitas
yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan
bahwa Ho-1 ditolak. Hasil pengujian mengandung arti bahwa, ada
perbedaan antara  model pembelajaran kooperatif dengan metode
demonstrasi terhadap prestasi belajar sketsa dan peta wilayah pada
matapelajaran IPS pada siswa kelas VII di  SMP Negeri 21 dan SMP Negeri
36 Surabaya.

2. Pengujian Hipotesis Penelitian Kedua
Hipotesis penelitian kedua yang diuji adalah ada perbedaan yang

signifikan antara  motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar yang rendah
terhadap prestasi belajar siswa pada matapelajaran IPS siswa kelas VII di
SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 36 Surabaya.

Hasil analisis diskriptif menunjukkan prestasi belajar  IPS dengan
motivasi belajar tinggi rata-rata sebesar 79,04, sedangkan prestasi belajar
IPS dengan motivasi belajar rendah  rata-rata sebesar 75,03. Dengan
demikian dapat dikatakan prestasi belajar  IPS dengan motivasi belajar
tinggi dapat menunjukkan lebih tinggi daripada prestasi belajar  IPS dengan
motivasi belajar rendah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 11,838 dengan
taraf signifikan sebesar 0,001. Taraf signifikan yang diperoleh dari hasil
pengujian lebih kecil dari kriteria signifikansi  Ho pada taraf signifikan 0,05
yang membuktikan bahwa Ho-2 ditolak. Hasil pengujian mengandung arti
bahwa, ada perbedaan yang signifikan antara  motivasi belajar tinggi dan
motivasi belajar yang rendah terhadap prestasi belajar siswa pada
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matapelajaran IPS siswa kelas VII di  SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 36
Surabaya.

3. Pengujian Hipotesis Penelitian Ketiga
Hipotesis penelitian ketiga yang diuji adalah ada interaksi antara

penerapan model pembelajaran kooperatif dan metode demonstrasi serta
motivasi belajar siswa pada materi sketsa dan peta wilayah pada
matapelajaran IPS kelas VII di  SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 36
Surabaya.

Hasil perhitungan analisis diskriptif menunjukkan prestasi belajar
IPS menggunakan pembelajaran kooperatif dengan motivasi belajar tinggi
rata-rata sebesar 79,16, sedangkan prestasi belajar  IPS menggunakan
pembelajaran kooperatif dengan motivasi belajar rendah rata-rata sebesar
77,56.

Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar  IPS menggunakan
metode demonstrasi dengan motivasi belajar tinggi rata-rata sebesar 78,91,
sedangkan prestasi belajar  IPS menggunakan metode demonstrasi dengan
motivasi belajar rendah rata-rata sebesar 72,86.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 4,001 dengan
taraf signifikan sebesar 0,047. Taraf signifikan yang diperoleh dari hasil
pengujian lebih kecil dari kriteria signifikansi  Ho pada taraf signifikan 0,05
yang membuktikan bahwa Ho-3 ditolak. Hasil pengujian mengandung arti
bahwa, ada interaksi antara penerapan model pembelajaran kooperatif dan
metode demonstrasi serta motivasi belajar siswa pada materi sketsa dan peta
wilayah pada matapelajaran IPS kelas VII di  SMP Negeri 21 dan SMP
Negeri 36 Surabaya.

III. PEMBAHASAN
Hasil penghitungan menunjukkan bahwa prestasi belajar Pada Materi

Sketsa dan Peta Wilayah dengan pembelajaran kooperatif yang rata-rata nilainya
78,38 lebih tinggi dari-pada prestasi belajar Pada Materi Sketsa dan Peta Wilayah
dengan metode demonstrasi yang rata-rata nilainya 75,52. Dengan demikian,
dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar Pada Materi
Sketsa dan Peta Wilayah dengan pembelajaran kooperatif dan dengan perlakuan
metode metode demonstrasi pada siswa kelas VII di SMPN 21 dan SMPN 36
Surabaya tahun pelajaran 2008-2009.

Isjoni (2007 : 23) mengemukakan bahwa dengan melaksanakan
pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, siswa memungkinkan  dapat
meraih keberhasilan dalam belajar, di samping itu juga bisa melatih siswa untuk
memiliki keterampilan, baik ke-terampilan berpikir (thinking skill) maupun
keterampilan sosial (social skill), seperti keterampilan untuk mengemukakan
pendapat, menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia
kawan, dan mengurangi timbulnya perilaku yang menyimpang dalam kehidupan
kelas (Stahl, 1994). Sedangkan metode demonstrasi dapat menyajikan bahan
pelajaran lebih konkret dan melatih siswa berpikir kritis, mengembangkan
keterampilan, mengamati gejala geografi secara langsung meski dalam bentuk
mini dan buatan (Nursid, (1996 : 75).

Ada perbedaan yang signifikan antara motivasi rendah dan motivasi tinggi
terhadap prestasi belajar Materi Sketsa dan Peta Wilayah pada mata pelajaran IPS
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siswa kelas VII di SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya tahun pelajaran 2008-2009.
Hal itu ditunjukkan oleh hasil penghitungan terhadap hasil kemampuan Materi
Sketsa dan Peta Wilayah dengan motivasi tinggi yang rata-rata nilainya 79,04
lebih tinggi daripada prestasi belajar Materi Sketsa dan Peta Wilayah dengan
motivasi rendah yang rata-rata nilainya 75,03. Motivasi sangat berpengaruh
terhadap hasil belajar. Motivasi tinggi mengakibatkan hasil belajar tinggi.
Sebaliknya, motivasi rendah memberikan hasil belajar rendah.

Hamzah B. Uno (2006 ; 23) mengemukakan bahwa motivasi belajar dapat
timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan
kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah
adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang
menarik. Tetapi harus diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan
tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang
lebih giat dan semangat.

Ada interaksi antara penerapan pembelajaran kooperatif , penggunaan
metode demonstrasi, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Materi Sketsa
dan Peta Wilayah siswa kelas VII di SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya tahun
pelajaran 2008-2009. Hal itu ditunjukkan oleh hasil penghitungan terhadap
prestasi belajar Materi Sketsa dan Peta Wilayah dengan perlakuan pembelajaran
kooperatif dan motivasi tinggi yang rata-rata nilainya 79,16 lebih tinggi daripada
prestasi belajar dengan motivasi rendah yang rata-rata nilainya 77,56.. Begitu juga
prestasi belajar Materi Sketsa dan Peta Wilayah dengan metode demonstrasi dan
motivasi tinggi yang rata-rata nilainya 78,91 lebih tinggi daripada prestasi belajar
Materi Sketsa dan Peta Wilayah dengan metode demonstrasi dan motivasi rendah
yang rata-rata nilainya 72,86.

Ametubung (1974 : 202), berpendapat bahwa prestasi adalah hasil belajar
(Achievement) seorang murid untuk suatu pelajaran / segi pendidikan sebagaimana
tercantum dalam laporan pendidikan murid. Dalam pengertian ini, hasil belajar
merupakan salah satu usaha yang telah dilaksanakan menurut batas kemampuan
usaha belajar. Hasil belajar tidak akan terlepas dari tujuan belajar yang ingin
dicapai. Sardiman (1990) mengatakan bahwa tujuan belajar aadalah mendapatkan
pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman, sikap mental, dan nilai-nilai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasar uraian tersebut di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan antara model pembelajaran kooperatif dengan metode
demonstrasi terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS  siswa
kelas VII di SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 36 Surabaya tahun pelajaran
2008-2009.

2. Ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar yang tinggi dan
motivasi belajar yang rendah terhadap prestasi belajar siswa pada mata
pelajaran IPS siswa kelas VII SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 36 Surabaya.

3. Ada interaksi antara penerapan model pembelajaran kooperatif dan metode
demonstrasi serta motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada
materi sketsa dan peta wilayah pada mata pelajaran IPS kelas VII SMP
Negeri 21 dan SMP Negeri 36 Surabaya tahun pelajaran 2008-2009.
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Setelah menjalani proses penelitian, penulis mendapatkan hal-hal yang
sangat baik jika diterapkan dalam pembelajaran IPS. Sehubungan dengan hal
tersebut, penulis memberikan saran-saran untuk berbagai pihak sebagai berikut:
1. Pemerintah hendaknya segera menerbitkan buku BSE lengkap dengan alat

peraga maupun media pembelajarannya. Sebab hal ini untuk memberi
dorongan dan motivasi belajar peserta didik, dan membuat guru dapat
mengajar dengan maksimal.

2. Bagi sekolah, media dan alat peraga yang digunakan guru dalam proses
belajar mengajar hendaknya lebih ditingkatkan agar hasil belajar siswa lebih
maksimal. Sebab mengajar dengan menggunakan media dan alat peraga dapat
membentuk citra dan konsep pada diri anak didik yang dapat meningkatkan
aspek kognitif, afektif dan psikomotor anak didik.

3. Kepala sekolah hendaknya lebih berusaha untuk membekali guru dalam
penguasaan IT, agar guru dapat maksimal menyesuaikan diri dalam
mengembangkan materi pembelajaran dengan sistem yang ada.

4. Guru pengajar IPS dapat menindak lanjuti penelitian ini. Sebab,
pembelajaran kooperatif dan metode demonstrasi dapat dijadikan salah satu
alternatif dalam mengajar agar siswa dapat termotivasi dan meningkatkan
hasil belajarnya.

Selaras dengan perkembangan teknologi, guru IPS hendaknya segera melakukan
inovasi dalam pembelajaran, baik mengembangkan model-model pembelajaran
maupun penggunaan media modern agar siswa dapat menunjukkan
kompetensinya dalam belajar IPS.
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IMPLEMENTASI LESSON STUDY DALAM PEMBELAJARAN

Nudji. D.A

Abstract
The success of the learning is influenced by several factors, one of them is

learning models used by teachers, in addition to other factors including: students,
curriculum, facilities, learning materials and school management as well as a
whole. Learning model that can be used is a Lesson Study model of learning. With
the use of Lesson Study model of learning, learning atmosphere becomes more
lively and fun, both for students, teachers, and school management. This is the
basis of expected to encourage the creation of schools as learning community.

Key word: Implementation, Planning, Lesson Study

PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah

satunya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Model
pembelajaran  yang saat ini sering dibicarakan adalah model pembelajaran Lesson
Study. Penggunaan model pembelajaran lesson study diperlukan dalam upaya
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Peningkatan kualitas
pembelajaran dapat terwujud dengan adanya guru yang berkualitas pula. Hal itu
disebabkan seorang guru merupakan faktor utama keberhasilan pembelajaran, di
samping faktor lain di antaranya: siswa, kurikulum, sarana-prasarana, materi
pembelajaran, dan juga manajemen sekolah secara menyeluruh.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, pada umumnya para guru masih
senang berceramah di depan kelas. Siswa akan memberikan respon apabila
mendapatkan stimulus dari guru. Guru masih terlalu terfokus pada tahapan-
tahapan pembelajaran yang ada pada buku materi yang dipakai. Selain itu, telah
memberikan materi, guru selanjutnya memberi tugas pada siswa untuk
mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku materi secara individu. Model
pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru tersebut sebenarnya dapat
dikembangkan ke arah pembelajaran yang lebih menarik dan lebih dapat
meningkatkan mutu belajar siswa. Model pembelajaran tersebut dapat
dikembangkan melalui pembelajaran kelompok.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran
kelompok dapat ditempuh dengan model pembelajaran Lesson Study. Cara
tersebut dipilih karena dalam pembelajaran model Lesson Study, guru dalam satu
kelompok bidang studi dapat saling belajar, bahkan sejak penyusunan rencana
pembelajaran. Guru dapat juga belajar tentang suatu metode pembelajaran dalam
tahap perencanaan pembelajaran, tahap pelaksanaan di kelas, dan juga
mendiskusikan metode tersebut setelah melihat dan mengamati bersama saat salah
seorang guru mempraktekkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
telah dirancang bersama di dalam kelas  sesungguhnya. Selain itu, dalam
pembelaran model Lesson Study, para guru dapat memahami bagaimana siswa
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belajar dan siswa dapat saling berbagi karena pembelajaran dilakukan secara
berkelompok.

PEMBAHASAN
1. Lesson Study

Lesson study di dalam bahasa Jepang disebut jugyokenkyu. Lesson Study
merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru yang bekerjasama dengan
orang lain (dosen, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru mata pelajaran yang
sama, guru satu tingkat kelas yang sama, atau guru lainnya) dalam merancang dan
melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Kegiatan guru
tersebut meliputi perencanaan pembelajaran yang dilakukan bersama/sendiri,
kemudian diobservasi oleh teman guru yang lain. Hasil refleksi selanjutnya
direfleksi bersama atas hasil pengamatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Refleksi bersama merupakan diskusi oleh para observer dan guru pengajar
untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Fokus
pembahasan pada keadaan siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, kapan
siswa belajar, kapan siswa mulai bosan mengikuti pembelajaran, kapan siswa
mendapatkan pengetahuanya, kapan siswa mampu menjelaskan kepada temannya,
dan kapan siswa mampu mengajarkan kepada teman-temanya di kelas.
Pelaksanaan diskusi pada saat refleksi bukan untuk mengkritik penampilan guru
ketika mengajar, tetapi diarahkan pada bagaimana siswa belajar. Apabila refleksi
diarahkan pada kegiatan mengkritik guru dalam mengajar tidak akan mempunyai
manfaat bagi kesinambungan kegiatan lesson study.

Lewis (2002:1) mendefinisikan Lesson Study sebagai berikut. As we will
see, lesson study is a cycle in which teachers work together to consider their long-
term goals for students, bring those goals to life in actual “research lessons,” and
collaboratively observe, discuss, and refine the lessons. Lesson Study adalah
suatu kegiatan pengkajian terhadap proses pembelajaran di kelas nyata yang
dilakukan secara kolaboratif oleh sekelompok guru secara berkesinambungan
dalam jangka waktu lama untuk meningkatkan keprofesionalan mereka. Dalam
rangka studi pembelajaran itu, para guru melakukan kolaborasi untuk
merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan mengobservasi proses
pembelajaran di kelas nyata, serta melakukan refleksi bersama (Syamsuri, 2007).

Untuk dapat memulai kegiatan Lesson Study dalam pembelajaran
diperlukan perubahan paradigma dari dalam diri para guru. Perubahan paradigma
pembelajaran ini – dari behavioristik menuju konstruktivistik – tidak akan bisa
berjalan apabila guru masih menganggap siswa sebagai tempat yang masih
kosong dan guru adalah orang yang bertugas mengisi kekosongan tersebut. Siswa
dianggap sebagai seseorang yang belum mengerti apa-apa dan guru adalah orang
yang serba tahu. Kalau ini terjadi, model pembelajaran Lesson Study tidak akan
dapat dilaksanakan.

Perubahan sikap yang diharapkan agar Lesson Study dalam pembelajaran
bisa diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama, Semangat  introspeksi para guru
terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini di dalam melaksanakan proses
pembelajaran. Pertanyaan seperti: Apakah saya sudah melakukan tugas
pembelajaran dengan baik? Apakah saya sudah melakukan tugas seoptimal
mungkin? Kedua pertanyaan tersebut merupakan serangkaian pertanyaan yang
harus dijawab secara jujur. Jawaban tersebut tentu akan mendorong pada proses
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pencarian cara untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan atas jawaban
tersebut. Kedua, Keberanian para guru untuk membuka diri dengan menerima
saran dari orang lain dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Sejatinya,
kelemahan kita ketika melakukan kegiatan pembelajaran hanya diketahui oleh
orang lain. Dengan demikian, peran observer sangat dibutuhkan.

Ketiga, Keberanian para guru untuk  mengakui kesalahan diri sendiri
apabila observer menyampaikan kelemahan saat guru melakukan kegiatan
pembelajaran sangat dibutuhkan. Apabila guru tersebut tidak memiliki sikap ini,
maka perubahan yang diharapkan dalam model pembelajaran Lesson Study tidak
akan terwujud. Keempat, Keberanian para guru untuk mengakui dan memakai ide
orang lain yang dianggap baik asal bertujuan untuk meningkatkan hasil
pembelajaran, meskipun mungkin ide itu berasal dari siswa atau observer yang
tidak sesenior guru yang bersangkutan.

Kelima, sikap tersebut menjadi persyaratan yang harus dipahami dan
mulai dipertajam sebelum kita melakukan kegiatan Lesson Study.  Selain sikap
dasar yang harus disiapkan oleh guru tersebut, juga yang peranan sangat penting
dalam pelaksanaan model pembelajaran Lesson Study adalah pengelola sekolah,
MGMP,  kantor dinas pendidikan, universitas, dan para pemerhati pendidikan
pada komitmen nyata dalam mendukung kegiatan Lesson Study. Peran MGMP
sangat signifikan dalam memperkenalkan model Lesson Study, pelatihan model
Lesson Study, dan penerapan model Lesson Study di sekolah-sekolah.

a. Tahapan Pelaksanaan Lesson Study dalam Pembelajaran
Lesson study merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran di kelas. Hal ini benar karena: (1) pengembangan Lesson
Study dilakukan dan didasarkan pada hasil sharing pengetahuan profesional yang
berlandaskan pada praktek dan hasil pengajaran yang dilaksanakan para guru, (2)
penekanan mendasar suatu lesson study adalah para siswa memiliki kualitas
belajar, (3) tujuan pelajaran dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam
pembelajaran di kelas, (4) berdasarkan pengalaman riil di kelas, Lesson Study
mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran, dan (5) Lesson Study
akan menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran (Lewis,
2002:7).

Pada dasarnya, pelaksanaan Lesson Study dapat dilaksanakan melalui
beberapa tahapan antara lain: 1) membentuk kelompok Lesson Study, misalnya
guru dalam satu rumpun di sekolah, 2) menentukan fokus kajian Lesson Study, 3)
merencanakan Lesson Study, 4) melaksanakan pembelajaran dan guru/anggota
kelompok lain mengamati pembelajaran, 5) mendiskusikan dan menganalisis hasil
observasi dan, 6) refleksi dan penyempurnaan untuk kegiatan berikutnya.
Kegiatan Lesson Study secara sederhana dapat disingkat menjadi kegiatan Plan
(merencanakan), Do (melaksanakan), dan See (refleksi).

1) Membentuk Kelompok Lesson Study
Pelaksanaan model Lesson Study dalam pembelajaran di sekolah dimulai

dengan kegiatan pembentukan kelompok Lesson Study. Paling tidak ada empat
kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kelompok ini. Kegiatan tersebut
antara lain adalah: 1) merekrut anggota, yang bisa berasal dari guru satu mata
pelajaran atau lain pelajaran, satu tingkat kelas, pengawas dari para pengawas di
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lingkungan dinas pendidikan, pemerhati pendidikan, atau guru inti, 2) menyusun
komitmen waktu untuk pertemuan rutin, merancang, melaksanakan, mengamati
dan merefleksi Lesson Study, 3) menyusun jadwal pertemuan, 4) menyetujui
aturan di dalam kelompok, terutama dalam tugas dan fungsi masing-masing
individu.

2) Menentukan Fokus Lesson Study
Setelah kelompok Lesson Study terbentuk dan masing-masing anggota

kelompok memahami tentang fungsi masing-masing, para guru anggota kelompok
menentukan fokus pelaksanaan model pembelajaran Lesson Study. Tahapan yang
dilakukan untuk menentukan fokus Lesson Study antara lain: 1) menentukan mata
pelajaran yang akan dilakukan (kalau anggota kelompok terdiri atas beberapa guru
lintas mata pelajaran), 2) menyepakati tema pembelajaran dalam penerapan model
pembelajaran Lesson Study, 3) menentukan satuan (unit/bab) pelajaran yang
sudah dipilih.

3) Merencanakan (Plan) Lesson Study
Perencanaan pelaksanaan model Lesson Study dilakukan guru melalui

kegiatan kolaborasi untuk mengkaji kurikulum, kompetensi (KD, SK), menyusun
indikator pembelajaran, membuat RPP, dan menyusun lembar kerja siswa (LKS).
Biasanya kegiatan ini didampingi oleh dosen atau guru inti, namun saat ini  guru
sudah mulai mandiri, proses penyusunan dilakukan sendiri tanpa pendampingan.
Pada tahap ini, kolaborasi antarguru perlu dilakukan untuk saling membantu,
misalnya dalam menyiapkan media pembelajaran.

Di dalam merencanakan Lesson Study, senantiasa berpedoman pada fokus
yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan mendeskripsikan  tema pembelajaran
yang akan digunakan dalam pembelajaran model Lesson Study, kemudian
mengintegrasikan dalam lesson plan maka akan diperoleh kegiatan Lesson Study
yang diharapkan. Untuk memandu penyusunan perencanaan kegiatan
pembelajaran dengan Lesson Study, pertanyaan berikut ini bisa menjadi acuan: (1)
Apa yang saat ini dipahami oleh siswa tentang tema ini?; (2) Apa yang kita
harapkan untuk dikuasai siswa pada akhir pembelajaran?, (3) Apa saja rangkaian
pertanyaan dan atau pengalaman belajar siswa yang akan mendorong siswa
memperoleh pengetahuan yeng lebih lanjut?, (4) Kegiatan apa yang mampu
memotivasi dan bermakna bagi siswa?, dan (5) Apa bukti tentang hasil belajar
siswa, motivasi siswa, perilaku siswa yang harus dikumpulkan untuk data diskusi
pada saat refleksi dan bagaimana instrumen pengumpul datanya?

Pembuatan instrumen pengumpul data yang digunakan pada saat praktik
Lesson Study dalam pembelajaran menjadi sangat penting. Keberadaan instrumen
pengumpul data yang berupa format isian tentang: denah tempat duduk siswa,
anggota kelompok siswa, catatan tentang pemikiran awal siswa, daftar cek  untuk
mencatat hal-hal penting yang dilakukan siswa misalnya partisipasi siswa dalam
diskusi, sangat mendukung ketersediaan data yang akan dijadikan dasar di dalam
kegiatan diskusi setelah pembelajaran selesai diamati.

Pengumpulan data  utamanya difokuskan pada bagaimana siswa belajar,
walaupun catatan penting tentang ucapan guru, alokasi waktu setiap tahapan
pembelajaran  juga perlu dilakukan.
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4) Menyusun Materi Pembelajaran
Setelah RPP dan media pembelajaran tersedia, selanjutnya guru model

beserta kelompok Lesson Study lainnya menyusun materi pembelajaran. Materi
pembelajaran disesuaikan dengan RPP yang telah disusun bersama. Materi dalam
model pembelajaran Lesson Study yang disusun hendaknya disesuaikan dengan
tema yang telah ditentukan, kelas, dan untuk pembelajaran kelompok.

5) Mengajar dan Mengobservasi (tahap Do)
Pada tahap Do, guru yang sudah disepakati pada saat plan dan juga para

anggota Lesson Study yang bertindak sebagai observer melakukan tugasnya pada
kelas sesungguhnya, bukan kelas  yang dirancang untuk diteliti. Pada kegiatan ini
Guru melaksanakan tugas sesuai dengan hasil rancangan saat plan, sedangkan
Observer bertugas mengamati apakah siswa melaksanakan proses belajar. Dengan
demikian, fokus pengamatan hendaknya pada aktivitas siswa dalam belajar baik
secara mandiri, kelompok maupun dengan objek. Pengamatan hendaknya
dilakukan dengan memposisikan sebagai peneliti sehingga perlu dijaga intervensi
pengamat dalam proses belajar mengajar.

Selain itu, pengamatan harus dilakukan dengan membuat catatan fakta riil
di dalam kelas, misalnya siswa A sedang melamun saat guru meminta siswa lain
memaparkan hasil kegiatannya atau siswa B bermain-main sendiri dengan
penanya tanpa mendengarkan penjelasan dari guru model. Di samping
memposisikan diri sebagai peneliti, maka juga aktivitas observer jangan sampai
mengganggu kegiatan belajar mengajar, baik kepada siswa maupun guru model.

Pada waktu pelaksanaan, guru model dan pengamat berupaya mengamati
siswa belajar. Pekerjaan mengamati siswa belajar memerlukan jam terbang yang
banyak agar guru benar-benar memahami cara siswa  belajar. Menurut Masaaki
Sato, seseorang baru dapat mengamati siswa belajar dengan tajam apabila telah
melakukan pengamatan setidaknya 100 kali membuka kelas.  Semakin banyak
pengamatan guru akan semakin memahami cara siswa belajar.

6) Merefleksi (tahap See)
Tahap See pada pembelajaran dengan model Lesson Study maknanya

adalah untuk melihat kembali proses pembelajaran dengan model Lesson Study,
mulai saat Plan dan Do. See yang dimaksud yaitu upaya mengelaborasikan hasil
kegiatan Plan dan Data observasi pada saat Do yang muaranya adalah dalam
rangka meningkatkan kompetensi semua tim Lesson Study. Dengan demikian,
diskusi  harus dilaksanakan dalam suasana penuh penghargaan dan penghormatan
kepada semua anggota tim Lesson Study, khususnya kepada guru model.

Pada kegiatan refleksi ini, para guru dapat saling belajar membelajarkan
diri melalui saling memberi data, informasi yang disertai analisis mengapa hal itu
terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi serta pelajaran apa
yang dapat dipetik dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Ketika memberi
refleksi, observer hendaknya menunggu giliran sesuai dengan perintah moderator.
Selain itu, proses dan teknik penyampaian komentar dalam refleksi hendaknya
tidak menyudutkan guru model dan disampaikan secara santun.

Dari serangkaian kegiatan tersebut para guru akan: 1) belajar dari sesama
teman guru, 2) belajar bagaimana siswa belajar, 3)  belajar mengungkapkan fakta
siswa belajar dan bukan bagaimana guru mengajar, 4) belajar mengungkapkan
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mengapa hal itu terjadi, 5) belajar mencari solusi masalah yang dialami dan
memperoleh hikmah dari proses pembelajaran tersebut. Dalam setiap tahapan
Lesson Study, guru melakukan kolaborasi dalam merencanakan pembelajaran,
salah seorang guru melaksanakan pembelajaran dan yang lain sebagai pengamat,
dan diakhiri refleksi.

Pada waktu refleksi, guru model mendapatkan masukan baik dari para
observer. Dengan pengalamannya, guru inti sebagai observer memberikan
masukan tentang berbagai aspek pembelajaran berdasar pada kondisi keadaan
proses pembelajaran saat itu. Masalah yang sering disampaikan observer
misalnya: (1) Proses pembentukan kelompok belajar, (2) Tempat duduk siswa, (3)
Interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru, (4) Tempat
kedudukan guru selama proses pembelajaran, (5) Tempat kedudukan para
pengamat, (6) Bagaimana melakukan pengamatan., (7) Apa fokus pengamatan, (8)
Teori belajar, (9) Psikologi siswa belajar, (10) Gerak dan bahasa tubuh siswa
belajar, (11) Aktivitas dan kreativitas siswa belajar, (12) Materi pembelajaran,
(13) Model-Pendekatan-Metode dan media-alat peraga pembelajaran, (14) LKS
yang memotivasi siswa belajar, (15) Penilaian yang sebenarnya (Authentik
Assesment). Dari berbagai permasalahan yang disampaikan selama refleksi itu
para guru mendapatkan masukan dan selanjutnya digunakan untuk siklus
pembelajaran berikutnya yang lebih baik.

Di bawah ini merupakan gambaran  kegiatan Lesson Study menurut
Hendayana (2007:10).

PLAN
(Merencanakan)

DO
(Melaksanakan)

SEE
(Merefleksi)

Tahap pertama adalah tahap perencanaan (Plan). Pada tahap perencanaan
guru secara bersama-sama membuat perencanaan pembelajaran yang dapat
membelajarkan peserta didik dan berpusat pada peserta didik, bagaimana supaya
peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Perencanaan yang baik tidak
dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama oleh beberapa guru secara kolaboratif
untuk memperkaya ide.

Perencanaan diawali dari analisis permasalahan yang dihadapi dalam
pembelajaran. Permasalahan dapat berupa materi bidang studi, misalnya
bagaimana menjelaskan suatu konsep kepada peserta didik, permasalahan dapat
pula berupa pedagogi tentang metode pembelajaran yang tepat agar pembelajaran
lebih efektif dan efisien, atau permasalahan tentang fasilitas pembelajaran.
Bagaimana menyiasati kekurangan fasilitas pembelajaran agar pembelajaran tetap
bisa berjalan secara efektif.

Selanjutnya guru secara bersama-sama mencari solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi dan dituangkan dalam rancangan pembelajaran atau
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lesson plan, teaching materials berupa media pembelajaran dan lembar kerja
peserta didik serta metoda evaluasi. Teaching materials yang telah dirancang
perlu diujicoba sebelum diterapkan di dalam kelas.

Pertemuan yang sering dilakukan dalam workshop antar guru dengan
guru dan guru dengan dosen dalam rangka perencanaan pembelajaran
mengakibatkan terbentuknya kolegalitas antara guru dengan guru, atau antar
dosen dengan guru, karena mereka berbagi pengalaman dan saling belajar
sehingga melalui kegiatan pertemuan dalam rangka Lesson Study ini terbentuk
mutual learning (saling belajar).

Tahap kedua adalah pelaksanaan (Do). Pada tahap ini rancangan
pembelajaran yang telah dibuat bersama-sama dilaksanakan atau diterapkan di
dalam kelas. Dalam perencanaan telah disepakati guru atau biasa disebut guru
model yang akan mengimplementasikan pembelajaran dan sekolah yang akan
menjadi tuan rumah. Langkah ini bertujuan untuk mengujicobakan efektivitas
model pembelajaran yang telah dirancang. Guru lain dari sekolah yang
bersangkutan atau dari sekolah lain bertindak sebagai pengamat (observer)
pembelajaran.

Sebelum pembelajaran dimulai sebaiknya dilakukan briefieng oleh kepala
sekolah kepada para pengamat untuk menginformasikan kegiatan pembelajaran
yang direncanakan oleh guru dan mengingatkan bahwa selama pembelajaran
berlangsung pengamat tidak mengganggu kegiatan pembelajaran tetapi
mengamati aktivitas peserta didik selam pembelajaran. Fokus pengamatan
ditunjukkan pada interaksi peserta didik denngan peserta didik, peserta didik
dengan bahan ajar, peserta didik dengan guru, dan peserta didik dengan
lingkungan yang terkait dengan kompetensi guru.

Selama pembelajaran berlangsung para pengamat tidak boleh berbicara
dengan sesama pengamat dan tidak mengganggu aktifitas dan konsentrasi peserta
didik. Para pengamat dapat melakukan perekaman kegiatan pembelajaran melalui
video camera atau foto digital untuk keperluan dokumentasi dan bahan studi lebih
lanjut. Keberadaan para pengamat di dalam ruang kelas di samping
mengumpulkan informasi juga dimaksudkan untuk belajar dari pembelajaran yang
sedang berlangsung dan bukan untuk mengevaluasi guru.

Tahap ketiga adalah refleksi (See). Pada tahap ini guru dan dosen secara
bersama melaksanakan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang baru
dilaksanakan di kelas. Pada kegiatan ini para pengamat yang terdiri dari guru dan
dosen berdiskusi untuk menyampaikan kesan-kesan yang dijumpai pada selama
kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas. Selanjutnya pengamat diminta
menyampaikan komentar dari pembelajaran terutama ditekankan pada kreativitas
peserta didik. Kritik dan saran untuk guru disampaikan secara bijak demi
perbaikan pembelajaran. Pada prinsipnya, semua orang yang terlibat dalam
kegiatan Lesson Study harus memperoleh lesson learnt dengan demikian kita
membangun komunitas belajar melalui Lesson Study.
2. Perancangan Kegiatan Lesson Study

Pada uraian sebelumnya telah disampaikan cara menerapkan model Lesson
Study dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk merancang kegiatan Lesson Study
di sebuah sekolah dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut.
1. Menyusun Tim Pengembang Pembelajaran
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Tim ini beranggotakan guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan
Lesson Study, guru  koordinator mata pelajaran atau guru inti yang memiliki
kemampuan mengajar yang baik. Tugas utama Tim ini adalah mengembangkan
kualitas pembelajaran di sekolah. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut.
a. merancang kegiatan pelatihan untuk guru-guru dengan materi pendekatan

pembelajaran konstruktivisme, Penelitian Tindakan Kelas, Kurikulum
Berbasis Konstruktivistik, Penyusunan Instrumen Asesmen, dan Teknik
memotivasi siswa.

b. mempersiapkan tata aturan pelaksanaan Lesson Study baik bagi guru maupun
bagi pengamat saat perencanaan, pelaksanaan/pengamatan maupun saat
refleksi.

c. mempersiapkan format pengamatan. Format pengamatan dapat disusun
sesederhana dan semudah mungkin bagi observer, misalnya membuat dalam
bentuk cek list atau bentuk beberapa kalimat tanya yang sudah tersedia.

d. membuat jadwal pelaksanaan kegiatan Lesson Study dan mengumumkannya;
yang berisi tanggal pelaksanaan, guru yang akan tampil atau guru model, dan
guru pengamat.

e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Lesson Study.

2. Merancang Anggaran Kegiatan Lesson Study
Setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran, begitu juga pelaksanaan

pembelajaran dengan model Lesson Study. Anggaran tersebut hendaknya
diakomodasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
sehingga kegiatan Lesson Study dapat dilaksanakan secara optimal dengan
dukungan dana RAPBS.

Anggaran kegiatan Lesson Study berupa Anggaran untuk  HR tim
pengembang tiap bulan, Biaya Pelaksanaan pelatihan (HR nara sumber, Transport
dan Konsumsi, serta ATK) pembelajaran rutin di setiap awal semester, dan
Transport dan konsumsi untuk pelaksanaan Lesson Study.

3. Melakukan Kontrol
Keberhasilan pelaksanaan Lesson Study tidak lepas dari kontrol yang

dilakukan oleh tim pengembang Lesson Study. Untuk itu, tim pengembang Lesson
Study dalam pelaksanaan perlu mengikuti langsung kegiatan Lesson Study dan
menyelenggarakan rapat untuk membahas laporan tim pengembang tentang
pelaksanaan Lesson Study yang sudah dilaksanakan.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN LESSON STUDY DI SEKOLAH-
SEKOLAH

Saat ini di kota Pasuruan telah dilaksanakan kegiatan Lesson Study yang
difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Beberapa guru dari beberapa
sekolah telah diundang untuk mengikuti pelatihan, baik guru bidang studi eksakta
maupun sosial. Di dalam pelaksanaan kegiatan Lesson Study di kota Pasuruan,
pada umumnya jumlah guru pengamat 5 – 10 orang guru, guru pengamat terdiri
dari guru yang mengampu mata pelajaran sama maupun berbeda dengan mata
pelajaran yang diajarkan saat Lesson Study. Kegiatan Lesson Study juga bisa
dilaksanakan dengan mengundang peserta dari luar sekolah untuk mengikuti
kegiatan Do, dan See, kegiatan tersebut dinamakan Open Class. Peserta dari luar
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sekolah antara lain guru, pengawas pendidikan, orang tua siswa, dan pemerhati
pendidikan.

Pada awal pelaksanaan Lesson Study, tim pengembang menunjuk guru
yang akan tampil pada kegiatan lesson study. Pada umumnya guru calon merasa
kurang siap di dalam perancangan kegiatan pembelajaran yang berbasis siswa
aktif, student centered, hand’s on activity, dan menyenangkan siswa. Alasan yang
lain adalah guru merasa belum siap untuk dilihat oleh temannya pada saat
mengajar, ini merupakan problem kepercayaan diri.

Pada awal kegiatan Lesson Study, guru model banyak melihat dan
mengkritik tentang cara mengajar guru misalnya tentang: cara melakukan
apersepsi, alokasi waktu yang tidak sesuai dengan di RPP, posisi guru di depan
kelas, cara guru membuat catatan di papan tulis, suara guru yang monoton, guru
tidak secara tegas menyimpulkan materi pembelajaran, dan guru tidak melakukan
penilaian pada saat proses pembelajaran. Namun demikian, setelah diadakan
diskusi saat refleksi, observer sudah lebih terfokus pada  proses belajar siswa di
kelas. Observer yang mengajar pada kelas yang sama memberi masukan kepada
guru pengajar tentang siswa-siswa yang mengalami masalah pada saat
pembelajaran, baik masalah kecakapan, kesulitan konsentrasi, atau sering memicu
keramaian kelas. Selain itu, pada saat refleksi pengamat melihat efektivitas
pendekatan pembelajaran terhadap aktivitas siswa dalam belajar baik belajar
mandiri, belajar dengan objek maupun belajar dengan teman atau gurunya.

Pada saat kegiatan Lesson Study, secara umum guru sudah mencoba
merancang dan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa,
terlihat dengan metode pembelajaran yang dipilih, misalnya: Cooperative
learning: TGT, STAD, jigsaw, pembelajaran di laboratorium, CTL, dan
sebagainya.  Namun demikian dengan pengamatan oleh observer, maka pada saat
refleksi banyak masukan-masukan yang positif untuk menyempurnakan metode
pembelajaran yang dilaksanakan.

Dengan melaksanakan kegiatan Lesson Study yang diikuti oleh hampir
semua guru, maka terjadilah proses disseminasi metode pembelajaran yang
berkualitas kepada guru. Keberhasilan proses disseminasi secara langsung dapat
dilihat dari perubahan metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di
sekolah. Secara umum guru mulai melaksanakan PBM yang lebih berkualitas
dengan ciri-ciri: melaksanakan student centered, Hand’s on Activity, kolaboratif,
laboratorium activity dan berbagai metode berbasis konstruktivisme.

Pembelajaran berkualitas di sekolah menjadi sebuah kebutuhan baik oleh
guru maupun siswa. Tuntutan siswa untuk medapatkan pembelajaran yang
berkualitas menjadi daya dorong guru untuk senantiasa melaksanakan PBM yang
berkualitas.

I. PENUTUP
Kegiatan Lesson Study telah dapat membuat suasana belajar menjadi lebih

bergairah dan menyenangkan, baik bagi siswa, guru, maupun pengelola sekolah.
Inilah dasar yang diharapkan untuk mendorong terciptanya sekolah sebagai
komunitas belajar (learning community).  Kegiatan saling belajar di antara guru
dalam kegiatan Lesson Study dapat menumbuhkan rasa penghormatan kepada
teman guru, keinginan untuk membuka diri dalam rangka meningkatkan kualitas
diri, berani mengakui kesalahan sendiri, memberikan saran yang konstruktif
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dengan penuh penghormatan adalah dasar yang kuat untuk meningkatkan
kesejawatan (collegiality) yang semakin kuat. Apabila suasana tersebut dapat
ditingkatkan terus menerus di semua komponen sekolah maka cita-cita
tercapainya sekolah yang berkualitas tinggi  akan segera menjadi kenyataan.
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SURABAYA

Riyani
Gempur Santoso5

Rufi’i

Abstract
The purpose of this study was to (1) aware of any differences in performance
between groups learn Indonesian language students who are taught using a
contextual approach and the group of students who are taught using the
conventional approach, (2) know the difference in achievement between groups
learn Indonesian language learning motivation of students high and groups of
students who are low learning motivation, (3) understand the interaction between
contextual approach, conventional, and motivate to learn Indonesian. Research
carried out by using the method of experiment with four classes in the sample is
done by using random techniques in which 2-class cluster of SMP Negeri 6 and 2
grade Junior High School 12. Test results of learning and motivation
questionnaire is an instrument used in the crawl data. ANOVA test showed that
there are differences in learning outcomes between groups of students who are
taught using a contextual approach and the group of students who are taught
using the conventional approach, there are differences in outcomes between
groups learn Indonesian language learning motivation of students high and the
low learning motivation of students and there is interaction between the learning
approach used by the motivation to learn of the results of learning the Indonesian
language.

Keywords: contextual approach, learning motivation, learning outcome, Bahasa
Indonesia

I. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan

berbagai pihak, khususnya, sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan pendapat
Tirtarahardja dkk (1994:192, dimana komunitasnya terdiri dari para guru, orang
tua murid dan anggota masyarakat lain yang merasa terpanggil untuk memikirkan
dunia pendidikan Buchori (2001: 175). Salah satu permasalahan pendidikan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap
jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan
dan peningkatan kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku
dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, dan
peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu
pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Ini berarti proses

5 Penulis adalah staf pengajar pada Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya
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pembelajaran yang tidak berjalan dengan ideal. Padahal Undang-undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40, ayat 2 butiran a
menyatakan, ”Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan
suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan
dialogis”.

Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh hubungan antar
komponen kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran
(Degeng, 1998). Untuk memudahkan pencapaian tujuan, dalam proses
pembelajaran diperlukan kegiatan untuk memilih, menetapkan, dan
mengembangkan metode pembelajaran yang tepat, sesuai dengan karakteristik
pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran. Degeng (1997) mengutarakan
bahwa strategi pembelajaran diartikan sebagai penataan cara-cara, sehingga
terwujud satu urutan langkah prosedural yang dapat digunakan untuk mencapai
hasil pebelajaran yang diinginkan. Di dalam pengembangannya, strategi
pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: startegi pengorganisasian isi
pembelajaran, strategi penyampaian isi pembelajaran, dan strategi pengelolaan
pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola umum
perbuatan guru-murid di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar dengan
strategi yang lain (Cony, 1980). Beberapa komponen yang berpengaruh adalah
tujuan belajar siswa, materi yang diajarkan, serta logistik yang menunjang
pencapaian tujuan. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran perlu
dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, sarana penunjang, serta kondisi
lingkungan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi dalam proses pembelajaran adalah
motivasi belajar. Dalam proses pembelajaran, motivasi belajar merupakan daya
penggerak dari dalam diri siswa yang mampu memaksimalkan potensi dalam
melakukan untuk dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Karena itu seorang
guru harus sanggup menumbuhkan motivasi belajar yang baik pada siswa. Siswa
yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan menimbulkan kegairahan,
semangat, dan perasaan senang untuk melakukan aktivitas belajar. Perasaan
senang dalam belajar dapat meningkatkan intensitas usaha belajar siswa, yang
pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah. Itulah
sebabnya pembelajaran harus didesain yang sangat menyenangkan.

Ada tiga pola pembelajaran, metode penyampaian isi pembelajaran kepada
si belajar, yaitu: (1) Pola pembelajaran yang terpusat pada guru; (2) Pola
pembelajaran yang terpusat pada siswa; dan (3) Pola pembelajaran yang
melibatkan guru dan siswa secara aktif dan terpadu pada proses belajar mengajar
(Depdiknas, 1996). Pola pembelajaran yang terpusat pada guru yang biasa
dinamakan pendekatan konvensional (tradisional) selalu mengandalkan metode
ceramah dalam implementasinya. Penggunaan metode ceramah tersebut selalu
banyak mendapat kritikan, tetapi masih sering digunakan sampai saat ini. Pada
umumnya para pakar pendidikan sepakat bahwa penggunaan metode ceramah
membuat siswa pasif di kelas. Salah satu pendekatan yang banyak melibatkan
aktivitas siswa dan meletakkan fungsi utama guru sebagai fasilitator dalam
pembelajaran adalah Contextual Teaching and Learning (CTL) atau yang sering
disebut pendekatan kontekstual.

Pendekatan kontekstual memperhatikan keterkaitan antara materi dengan
kehidupan sehari-hari. Pendekatan konsektual merupakan suatu konsep belajar
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yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi
dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan peserta didik
sebagai anggota keluarga dan masyarakat (DEPDIKNAS, 2002:1). Pendekatan
kontekstual memandang proses belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi
peserta didik harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan di benaknya. Peserta
didik belajar dari mengalami bukan menghafal (DEPDIKNAS, 2002: 4). Konsep
belajar dengan pendekatan kontekstual yaitu membantu guru mengaitkan antara
materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya
dalam kehidupan mereka sehari-hari (Depdikbud, 2003). Kemampuan siswa
mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan nyata
sehari-hari menjadi ciri penting dalam pendekatan kontekstual.

Pembelajaran kontekstual (CTL) dapat diaplikasikan untuk pembelajaran
bahasa Indonesia. Walaupun demikian, masih banyak guru SMP yang belum
menerapkan pendekatan pembelajaran ini.  Karena itu penelitian ini ditujukan
untuk mengkaji pengaruh CTL terhadap hasil belajar bahasa Indonesia dengan
dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional, maka perlu
dilakukan penelitian tentang: ”Pengaruh Penggunaan Pendekatan Kontekstual,
Pendekatan Konvensional, dan Motivasi Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa
Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 12 Kota Surabaya.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui adanya
perbedaan prestasi belajar Bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang diajar
dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan kelompok siswa yang diajar
dengan menggunakan pendekatan konvensional; 2) Mengetahui adanya perbedaan
prestasi belajar Bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang motivasi belajarnya
tinggi dan kelompok siswa yang motivasi belajarnya rendah; dan 3 Mengetahui
adanya interaksi antara pendekatan kontekstual, konvensional, dan motivasi
terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia.

II. METODE
Menurut Kerlinger, (1986) rancangan Penelitian adalah rencana dan

struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat
memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini
menggunakan kuasi eksperimen dengan rancangan the version of nonequivalent
control group design faktorial 2 x 2. Dalam penelitian ini ada dua kelompok
yakni kelompok eksperimen menggunakan pendekatan kontekstual dan kelompok
kontrol menggunakan pendekatan konvensional. Dengan demikian, desain
eksperimen penelitian ini merupakan versi dari nonequivalent control group
design (the version of nonequivalent control group design) (Tuckman, 1999: 174).
Desain penelitian digambarkan sebagai berikut:

PENDEKATAN
KONTEKS KONV

MOTIVASI BELAJAR
TINGGI Y11 Y12

RENDAH Y21 Y22

Gambar 1. Disain Penelitian Faktorial 2 x 2
Keterangan:

KONTEKS : Pendekatan Kontekstual
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KONV : Pendekatan Konvensional
Y11 : Prestasi Belajar dengan Kontekstual dan Motivasi Belajar

Tinggi
Y21 : Prestasi Belajar dengan Kontekstual dan Motivasi Belajar

Rendah
Y12 : Prestasi Belajar dengan Konvensional dan Motivasi Belajar

Tinggi
Y22 : Prestasi Belajar dengan Konvensional dan Motivasi Belajar

Rendah

Gambar 1 menunjukkan bahwa variabel pembelajaran dan motivasi belajar
digunakan dalam penelitian ini. Dimensi pembelajaran adalah pendekatan
kontekstual (KONTEKS) dan Pendekatan konvensional (KONV). Dimensi
motivasi belajar meliputi motivasi belajar tinggi (MT), motivasi belajar rendah
(MR). Dengan demikian, pengaruh utama dan pengaruh interaksi variabel-
variabel perlakuan masing-masing dapat diungkapkan dengan mudah dan jelas.

Hubungan konseptual antar variabel dalam penelitian ini, baik secara
mandiri maupun secara interaksi. Hubungan mandiri pertama adalah hubungan
antara pembelajaran dan prestasi belajar. Hubungan mandiri yang kedua adalah
hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Hubungan interaksinya
adalah interaksi antara pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi
belajar.

Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 6 dan SMP

Negeri 12 Surabaya semester genap tahun akademik 2008/2009. Siswa kelas VIII
SMP Negeri 6 yang teridiri 7 kelas dengan jumlah sebesar 280 siswa siswa kelas
VIII SMP Negeri 12 yang teridiri 7 kelas dengan jumlah sebesar 280 siswa.
Jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari 14 kelas sebesar 560 siswa.
Sampel penelitian adalah empat kelas yang terdiri: dua kelas SMP Negeri 6
Surabaya dan dua kelas SMP Negeri 12 Surabaya, dengan sebaran dapat dilihat
pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Sebaran Jumlah Sampel Siswa Kelas VIII
No Sekolah Kelas Siswa

1 SMP Negeri 6 (kontekstual) VIII E 40

2 SMP Negeri 6 (konvensional) VIII F 40

3 SMP Negeri 12 (kontekstual) VIII A 40

4 SMP Negeri 12 (konvensional) VIII B 40

Total 160

Sampel penelitian diambil dengan teknik sampel gugus bertahap (cluster-
random sampling) (Ardhana, 1987). Pemilihan empat kelas sebagai sampel
dilakukan dengan menggunakan teknik random cluster. Dari 2 kelas SMP Negeri
6 dan 2 kelas SMP Negeri 12, satu kelas menggunakan pembelajaran dengan
pendekatan kontekstual dan satu kelas lagi menggunakan pembelajaran dengan
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pendekatan konvensional. Penentuan pembelajaran yang diterapkan pada tiap-tiap
kelas dilakukan secara random melalui teknik undian.

Prosedur Pengumpulan Data
Tes dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa setelah

mendapatkan pembelajaran CTL, pretest dilakukan sebelum pelaksanaan
pembelajaran. Angket Motivasi Belajar Siswa diukur dengan menggunakan
angket. Angket motivasi belajar siswa ini disusun dengan indikator. Angket
motivasi belajar siswa ini diberikan pada awal kegiatan (sebelum penerapan
pembelajaran kontekstual). Dalam mengkonstruksi angket motivasi belajar
terlebih dahulu disusun definisi operasional beserta indikator motivasi belajar,
menyusun kisi-kisi dan menyusun item pertanyaan. Adapun kisi-kisi angket
motivasi belajar sebagai berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar

NO ASPEK INDIKATOR
NO.

SOAL

1 Peristiwa

Siswa mampu memberikan analisa terhadap
terhadap laporan yang diperdengarkan berdasarkan
urutan waktu.

1

Siswa dapat melakukan wawancara dengan
narasumber dari berbagai kalangan dengan
memperhatikan etika berwawancara.

2

Siswa mampu mengidentifikasikan dan
menjelaskan unsur intrinsik dari sebuah drama.

3

2 Kegiatan

Siswa mampu mengidentifikasi karakter tokoh,
latar, dalam sebuah drama.

4

Siswa mampu menerapkan teknik membaca untuk
menemukan informasi buku ensiklopedi / buku
telepon.

5

Siswa mampu menuliskan sebuah naskah drama. 6

3 Pariwisata

Siswa mampu memberikan tanggapan terhadap iisi
laporan yang dibacakan oleh siswa / teman.

7

Siswa dapat menemukan tempat / arah yang sesuai
dengan arah denah.

8

Siswa dapat menyusun surat dinas dengan bahasa
baku

9

4 Kebudayaan

Siswa dapat dan mampu mengimprovisasikan
berdasarkan kerangka naskah.

10

Siswa dapat menyusun petunjuk dalam melakukan
sesuatu dengan urutan yang tepat.

11

5 Lingkungan
Siswa mampu memberikan tanggapan terhadap isi
laporan.

12
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Siswa mampu menenyukan langkah - langkah
dalam membuat sinopsis dari novel remaja.

13

6 Teknologi

Siswa dapat menentukan pokok-pokok berita
(apa, siapa, dimana, kapan, mengapa) melalui
radio/televisi.

14

Siswa dapat menentukan dan menjelaskan alur
cerita, peelaku, latar novel remaja.

15

Siswa dapat mengetahui pokok-pokok isi buku,
membuat ringkasan serta menulis rangkuman isi
buku pengetahuan populer.

16

7 Pendidikan

Siswa dapat membawakan sebuah acara dengan
bahasa yang baik dan benar.

17

Siswa dapat menentukan informasi untuk bahan
diskusi melalui membaca intensif.

18

Siswa mampu menyusun puisi bebas dengan
pilihan kata yang menarik.

19

8 Kreativitas

Siswa dapat menentukan dan menjelaskan tema,
latar novel remaja/terjemahan.

20

Siswa dapat memberikan komentar kutipan novel
remaja, baik novel asli, ataupun terjemahan.

21

9 Kesehatan

Siswa mampu menanggapi hal-hal yang menarik
dari kutipan novel.

22

Siswa dapat memberikan informasi yang tepat dan
benar sesuai dengan berita yang didengar.

23

10 Emansipasi

Siswa dapat mengenali dan mengemukakan ciri-
ciri umum puisi dari buku antologi.

24

Siswa dapat membuat slogan dan poster untuk
berbagai keperluan dengan pilihan kata yang
benar.

25

Skala pengukuran angket motivasi adalah skala Likerts.  Skor-skor yang
berupa tanggapan atau jawaban siswa yang bentuk ordinal dan kemudian
dikonversikan menjadi data interval. Skala ini memiliki lima kategori, yaitu:
Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2,
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. Selanjutnya dilakukan uj validitas dan reliabilitas
soal-soal.
Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
deskriptif dan analisis varians (ANAVA). Analisis deskriptif digunakan untuk
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mendeskripsikan nilai rata-rata dan simpangan baku variabel prestasi belajar
bahasa Indonesia. Pengujian hipotesis penelitian dirubah ke dalam rumusan
hipotesis statistik. Pengujian hipotesis nihil (hipotesis nol) dilakukan pada taraf
signifikansi 5% atau α = 0,05.  Adapun hipotesis statistik yaitu: (1) Ho-1:
berbunyi tidak ada perbedaan prestasi belajar bahasa Indonesia antara kelompok
siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan kelompok
siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional, (2) Ho-2:
berbunyi tidak ada perbedaan prestasi belajar bahasa Indonesia antara kelompok
siswa yang motivasi belajarnya tinggi dan kelompok siswa yang motivasi
belajarnya rendah, (3) Ho-3: berbunyi tidak terdapat interaksi antara penggunaan
pendekatan kontekstual, pendekatan konvensional, dan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar bahasa Indonesia. Semua analisis statistik menggunakan program
SPSS 16,0 for Windows.

III. HASIL PENELITIAN
Kegiatan eksperimen diawali dengan pretes matapelajaran bahasa

Indonesia. Pembelajaran di kelas diberikan dengan desain yang berbeda menurut
perlakuan yang ditetapkan yaitu: (1) pendekatan kontekstual dan (2) pendekatan
konvensional. Setelah pembelajaran berlangsung, dilaksanakan postes.  Deskripsi
data mencakup skor rata-rata dan standar deviasi hasil postes matapelajaran
bahasa Indonesia, dikelompokkan menurut variabel bebas (1) pendekatan
kontekstual dan (2) pendekatan konvensional, serta variabel moderator (1)
motivasi belajar tinggi, (2) motivasi belajar rendah.
1. Hasil analisis deskriptif data postes prestasi belajar bahasa Indonesia

Hasil analisis deskriptif data postes prestasi belajar Bahasa Indonesia yang
memuat skor rata-rata dan standar deviasi disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis deskriptif data prestasi belajar bahasa Indonesia

Kelompok Motivasi
Belajar

Prestasi Belajar
Sampel
siswaRata-rata Standar

deviasi
Pendekatan
Kontekstual

Tinggi 77.69 7.698 45

Rendah 76.00 6.059 35

Total 76.95 7.037 80

Pendekatan
Konvensional

Tinggi 76.98 6.680 41

Rendah 70.77 6.690 39

Total 73.95 7.340 80

Total Tinggi 77.35 7.198 86

Rendah 73.24 6.878 74

Total 75.45 7.323 160

2. Deskripsi data prestasi belajar bahasa Indonesia yang menerapkan
pendekatan kontekstual

Deskripsi data prestasi belajar bahasa Indonesia yang menerapkan
pendekatan kontekstual. Skor prestasi belajar bahasa Indonesia yang menerapkan
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pendekatan kontekstual
memiliki rentangan antara 64
sampai dengan 92, dengan
skor rata-rata (mean) sebesar
76,95, skor tengah (median)
sebesar 76,00, dan skor
dengan frekuensi tertinggi
(modus) sebesar 76.
Sedangkan standar deviasi
sebesar 7,037. Untuk
mendapatkan gambaran
secara visual dapat dilihat
pada distribusi frekuensi skor
prestasi belajar bahasa Indonesia menerapkan pendekatan kontekstual seperti
tertera pada histogram yang tercantum pada Gambar berikut:

3. Deskripsi data prestasi belajar bahasa Indonesia yang menerapkan
pendekatan konvensional

Deskripsi
data prestasi
belajar bahasa
Indonesia yang
menerapkan
pendekatan
konvensional.
Skor prestasi
belajar bahasa
Indonesia yang
menerapkan
pendekatan
konvensional
memiliki
rentangan antara
56 sampai dengan 92, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 73,95, skor tengah
(median) sebesar 76,00, dan skor dengan frekuensi tertinggi (modus) sebesar 80.
Sedangkan standar deviasi sebesar 7,340. Untuk mendapatkan gambaran secara
visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor prestasi belajar bahasa Indonesia
menerapkan pendekatan konvensional seperti tertera pada histogram yang
tercantum pada Gambar berikut:

4. Deskripsi data prestasi belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar
tinggi

Deskripsi data prestasi belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar
tinggi. Skor prestasi belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar tinggi
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memiliki rentangan antara
60 sampai dengan 92,
dengan skor rata-rata
(mean) sebesar 77,35,
skor tengah (median)
sebesar 76,00, dan skor
dengan frekuensi tertinggi
(modus) sebesar 72.
Sedangkan standar deviasi
sebesar 7,196. Untuk
mendapatkan gambaran
secara visual dapat dilihat
pada distribusi frekuensi
skor prestasi belajar

bahasa Indonesia dengan motivasi belajar tinggi seperti tertera pada histogram
yang tercantum pada Gambar berikut:

5. Deskripsi data prestasi belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar
rendah

Deskripsi data
prestasi belajar bahasa
Indonesia dengan
motivasi belajar rendah.
Skor prestasi belajar
bahasa Indonesia dengan
motivasi belajar rendah
memiliki rentangan
antara 56 sampai dengan
88, dengan skor rata-rata
(mean) sebesar 73,24,
skor tengah (median)
sebesar 72,00, dan skor
dengan frekuensi

tertinggi (modus) sebesar 68. Sedangkan standar deviasi sebesar 6,878. Untuk
mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor
prestasi belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar rendah seperti tertera
pada histogram yang tercantum pada Gambar berikut:

B.  Uji Persyaratan Analisis
Uji persyaratan yang diperlukan dalam anava, adalah uji normalitas dan

homogenitas. Pengujian masing-masing persyaratan dengan menggunakan taraf
signifikan 5%.  Adapun hasil pengujian persyaratan sebagai berikut:
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1.  Uji Normalitas
Uji normalitas sebaran skor dilakukan terhadap prestasi belajar siswa pada

matapelajaran bahasa Indonesia dengan Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan
uji normalitas sebaran skor variabel tersebut disajikan pada Lampiran 3.
Persyaratan normalitas untuk variabel dapat dipenuhi dan hasilnya dapat
dilaporkan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.  Ringkasan Uji Normalitas
No. Variabel Nilai K-S-Z p Sigf.=5% Simpulan
1 Prestasi Belajar Bahasa

Indonesia
1,344 0,054 0,025 Normal

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov bahwa data prestasi belajar bahasa Indonesia
memiliki taraf signifikansi sebesar 0,054 lebih besar dari batas kriteria signifikansi
0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data prestasi belajar bahasa
Indonesia memiliki sebaran normal.

2. Uji Homogenitas
Persyaratan lain yang dituntut dalam penggunaan teknik analisis anava

adalah syarat homogenitas, yakni apakah residu skor variabel terikat untuk setiap
skor variabel bebas tersebut homogen. Hasil pengujian homogenitas tersebut
diringkas pada Tabel berikut:

Tabel  5 Ringkasan Uji Homogenitas
No. Variabel F p Sigf.=5% Simpulan
1. Prestasi  Belajar Bahasa

Indonesia
1,054 0,371 0,05 Homogen

Analisis Data
Analisis varians (anava) dua faktor digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2

dan 3. Karena uji persyartan analisis khususnya normalitas dan homogenitas
terpenuhi.
Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis penelitian pertama yang diuji adalah ada perbedaan prestasi
belajar bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan
pendekatan kontekstual dan kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan
pendekatan konvensional. Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar
bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual rata-rata sebesar 76,95,
sedangkan prestasi belajar  bahasa Indonesia dengan dengan pendekatan
konvensional rata-rata sebesar 73,95. Dengan demikian dapat dikatakan prestasi
belajar  dengan pendekatan kontekstual dapat menunjukkan prestasi belajar
bahasa Indonesia lebih tinggi daripada prestasi belajar bahasa Indonesia dengan
pendekatan konvensional.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 7,446 dengan taraf
signifikan sebesar 0,007. Taraf signifikan yang diperoleh dari hasil pengujian
lebih kecil dari kriteria signifikansi  Ho pada taraf signifikan 0,05 yang
membuktikan bahwa Ho-1 ditolak. Hasil pengujian mengandung arti bahwa, ada
perbedaan prestasi belajar bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang diajar
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dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan kelompok siswa yang diajar
dengan menggunakan pendekatan konvensional.
Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis penelitian kedua yang diuji adalah ada perbedaan prestasi belajar
bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang motivasi belajarnya tinggi. Hasil
perhitungan menunjukkan prestasi belajar  bahasa Indonesia dengan motivasi
belajar tinggi rata-rata sebesar 77,35, prestasi belajar  bahasa Indonesia dengan
motivasi belajar rendah rata-rata sebesar 73,24. Dengan demikian dapat dikatakan
prestasi belajar  dengan motivasi belajar tinggi dapat menunjukkan lebih tinggi
daripada prestasi belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar rendah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 13,137 dengan taraf
signifikan sebesar 0,000. Taraf signifikan yang diperoleh dari hasil pengujian
lebih kecil dari kriteria signifikansi Ho pada taraf signifikan 0,05 yang
membuktikan bahwa Ho-2 ditolak. Hasil pengujian mengandung arti bahwa, ada
perbedaan prestasi belajar bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang motivasi
belajarnya tinggi dan kelompok siswa yang motivasi belajarnya rendah.
Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis penelitian ketiga yang diuji adalah terdapat interaksi antara
penggunaan pendekatan kontekstual, pendekatan konvensional, dan motivasi
belajar terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Hasil perhitungan
menunjukkan prestasi belajar bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual
memiliki motivasi belajar tinggi rata-rata sebesar 77,69, dan motivasi belajar
rendah rata-rata sebesar 76,00. Dengan demikian dapat dikatakan prestasi belajar
bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual dan motivasi belajar tinggi dapat
menunjukkan prestasi belajar yang lebih tinggi daripada prestasi belajar bahasa
Indonesia dengan motivasi belajar rendah.

Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar bahasa Indonesia dengan
dengan pendekatan konvensional yang memiliki motivasi belajar tinggi rata-rata
sebesar 76,98, dan motivasi belajar rendah rata-rata sebesar 70,77. Jadi prestasi
belajar bahasa Indonesia dengan pendekatan konvensional dengan motivasi
belajar tinggi dapat menunjukkan prestasi belajar yang lebih tinggi daripada
prestasi belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar rendah. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 4,301 dengan taraf signifikan sebesar
0,040. Taraf signifikan yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari kriteria
signifikansi Ho pada taraf signifikan 0,05 yang membuktikan bahwa Ho-3 ditolak.
Hasil pengujian mengandung arti bahwa, terdapat interaksi antara penggunaan
pendekatan kontekstual, pendekatan konvensional, dan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar bahasa Indonesia.

IV. PEMBAHASAN
Pembahasan Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis-1 membuktikan bahwa ada perbedaan prestasi
belajar bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan
pendekatan kontekstual dan kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan
pendekatan konvensional. Prestasi belajar bahasa Indonesia yang diajar dengan
menggunakan pendekatan kontekstual menunjukkan lebih tinggi daripada
kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional.
Hasil pengujian ini mengandung arti bahwa pengembangan prestasi belajar bahasa
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Indonesia lebih efektif diajarkan dengan menggunakan pendekatan kontekstual
dibandingkan dengan menggunakan pendekatan konvensional. Dalam kelas
kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya,
guru lebih banyak berurusan dengan pendekatan daripada memberi informasi.
Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk
menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru
datang dari “menemukan sendiri”, bukan dari “apa kata guru”. Begitulah peran
guru di kelas dengan pendekatan kontekstual. Berkaitan dengan pendekatan
kontekstual ini,

Hasil pengujian hipotesis-1 relevan dengan penelitian yang dilakukan
Gregory, et.al., (2002) menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan
daya nalar (reasoning) siswa dalam belajar. Pembelajaran kooperatif, siswa di
samping memiliki tugas dan tanggung jawab pribadi juga memiliki tanggung
jawab kelompok, baik pada tahap kooperatif, tahap ahli maupun tahap lima
serangkai. Pengalaman untuk belajar dan diajar sesama teman, bekerja sama dan
memperhatikan kebersamaan akan menambah keterampilan dalam komunikasi
untuk menyampaikan informasi, ide ataupun gagasan sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar.  Penelitian lain yang dilakukan Rahayu (1988) yang
menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk
mengembangkan siswa dalam hal keaktifan dan kemandirian, berpikir kritis dan
teratur, disiplin, serta keberanian untuk mengambil keputusan.

Pembelajaran konvensional merupakan metode mengajar yang berupa
penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan secara
lisan oleh guru. Dalam mengajar guru lebih suka memilih pendekatan
konvensional karena pendekatan ini paling mudah dilaksanakan dalam proses
belajar mengajar. Manakala guru yang menggunakan pendekatan konvensional
betul-betul ahli dalam bidangnya maka tujuan penggunaan pendekatan
konvensional akan dapat meningkatkan prestasi belajar.

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia menekankan pada pemahaman
konsep dan penggunaan Bahasa Indonesia yang  baik dan benar. Dalam proses
pembelajaran, siswa dituntut untuk menguasai dengan benar penggunaan Bahasa
Indonesia sesuai dengan kaidah yang disesuaikan dengan konteks dalam
kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang dipilih guru dalam menyampaikan materi
atau konsep Bahasa Indonesia akan sangat mempengaruhi perolehan prestasi
belajar siswa. Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk memahami konsep atau
materi Bahasa Indonesia adalah pendekatan pembelajaran kontekstual.
Pendekatan konvensional yang sering mengandalkan metode ceramah dalam
pembelajaran kurang mampu meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia
karena kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih keterampilan
berbahasa.
Pembahasan Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis-2 menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi
belajar bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang motivasi belajarnya tinggi
dan kelompok siswa yang motivasi belajarnya rendah.   Hasil belajar bahasa
Indonesia dengan motivasi belajar tinggi dapat menunjukkan lebih tinggi daripada
hasil belajar bahasa Indonesia dengan motivasi belajar rendah.  Dalam memahami
konsep dan materi Bahasa Indonesia diperlukan motivasi belajar yang tinggi.
Pencapaian prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh kemauan siswa untuk
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menggerakkan perilaku belajarnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan supaya
siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi adalah dengan pendekatan
kontekstual melalui kegiatan-kegiatan diskusi dan kelompok (learning
community) di dalam kelas. Motivasi siswa juga dapat dibangun dengan cara
belajar berbahasa sesuai dengan konteks kehidupan nyata. Siswa yang memiliki
kemauan belajar dan usaha keras yang tinggi, maka pencapaian belajar Bahasa
Indonesia akan lebih baik daripada siswa yang kemauan belajar dan usahanya
rendah.

Hasil pengujian hipotesis-2 relevan dengan pendapat Walberg dan kawan-
kawan menyimpulkan bahwa motivasi mempunyai kontribusi 11% sampai 20 %
terhadap prestasi belajar siswa. McClelland dalam Prasatya Irawan dkk, (1997)
menunjukkan bahwa motivasi berprestasi mempunyai kontribusi sampai 64%
terhadap prestasi belajar. Menurut Surya (2004) memahami motivasi merupakan
suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Beberapa alasan
yang mendasari pemikiran itu adalah siswa harus didorong untuk bekerjasama
dalam belajar dan senantiasa berada dalam situasi tersebut. Siswa harus selalu
didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan tuntutan belajar, motivasi
merupakan hal yang penting dalam memelihara dan mengembangkan sumber
daya manusia.

Sardiman (2001) motivasi belajar dapat digolongkan menjadi dua macam
yaitu: (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah
motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar,
karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
Motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya
aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam
diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya. Dengan demikian
berarti bahwa setiap siswa memiliki keinginan dasar dan potensi yang berasal dari
dalam dirinya sendiri untuk belajar. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang
aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Beberapa cara yang
sering digunakan guru untuk merangsang minat siswa dalam belajar yang
merupakan dorongan ekstrinsik. Diantaranya adalah memberikan penghargaan
dan celaan, persaingan atau kompetisi, hadiah dan hukuman, serta pemberitahuan
tentang kemajuan belajar siswa (Prayitno, 1989). Pada umumnya motivasi
intrinsik lebih kuat dan lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa siswa yang termotivasi secara intrinsik aktivitasnya lebih
baik dalam belajar daripada siswa yang termotivasi secara ekstrinsik.
Pembahasan Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis-3 menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara
penggunaan pendekatan kontekstual, pendekatan konvensional, dan motivasi
belajar terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Proses pembelajaran Bahasa
Indonesia menekankan pada pemahaman konsep dan penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa dituntut
untuk menguasai dengan benar penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan
kaidah yang berlaku. Pendekatan yang dipilih guru dalam menyampaikan materi
atau konsep bahasa Indonesia akan sangat mempengaruhi perolehan prestasi
belajar siswa. Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk memahami konsep atau
materi bahasa Indonesia adalah pendekatan pembelajaran kontekstual. Dalam
memahami konsep dan materi bahasa Indonesia diperlukan motivasi belajar yang
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tinggi. Pencapaian prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh kemauan siswa
untuk menggerakkan perilaku belajarnya. Siswa yang memiliki kemauan belajar
dan usaha keras yang tinggi dan ditunjang dengan pendekatan pembelajaran
kontekstual, maka pencapaian belajar bahasa Indonesia akan lebih baik daripada
siswa yang kemauan belajar dan usahanya rendah.

V. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Ada perbedaan prestasi belajar Bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang

diajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan kelompok siswa yang
diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional. Prestasi belajar Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual lebih tinggi dari pada yang
menggunakan pendekatan konvensional.

2. Ada perbedaan prestasi belajar Bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang
motivasi belajar berbeda. Prestasi belajar Bahasa Indonesia lebih tinggi
ditunjukkan oleh para siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi pula.

3. Terdapat interaksi antara penggunaan pendekatan kontekstual, pendekatan
konvensional, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia.

Saran-saran
1. Para guru hendaknya mencoba untuk menerapkan pembelajaran kontekstual

dengan tipe-tipe lain, hal tersebut dilakukan agar proses pembelajaran dapat
lebih bervariasi dan menarik.

2. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat digunakan
guru sebagai inovasi metode pembelajaran untuk meningkatan prestasi belajar
siswa.
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PENGARUH METODE PEMBELAJARAN METODE INKUIRI DAN
METODE DEMONSTRASI DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL

TERHADAP HASIL  BELAJAR FISIKA SISWA KELAS VII DI SMPN 1
DAN SMPN 2 KECAMATAN SINGAHAN KABUPATEN TUBAN

Rosida
Iskandar Wiryokusumo6

Achmad Noor Fathirul

Abstract
Learning Physics at Junior High School (SMP) has not shown satisfactory results.
Inappropriate teaching methods thought to be one of the causes. Therefore, this
study aims to determine the effect of two teaching strategies on learning outcomes
of Physics of Inquiry and Demonstration Learning Method. Besides teaching
methods there are other factors at the suspect to give my share in the success of
learning. Student characteristics such as emotional intelligence is also expected
to influence success in completing the learning tasks. The research is conducted
with experimental methods. Target population is students of SMP Negeri 1 and
SMP Negeri 2 Singgahan Tuban total 733 people and samples taken is 60
students. The findings from this study can be concluded that, first, the study of
physics students are taught by inquiry method approaches, higher than students
who are taught by demonstration method. Second, the study of physics students
who have high emotional intelligence level is  higher than students who have low
levels of emotional intelligence. Third, there are significant interaction between
learning method and emotional intelligence to the results of learning physics.

Keywords: Method of Inquiry. Demonstration method, Emotional Intelligence,
Learning Outcomes of Physics, Secondary Schools

PENDAHULUAN

Pembelajaran Fisika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum menunjukkan
hasil yang memuaskan.  Metode pembelajaran yang kurang tepat diduga menjadi
salah satu penyebabnya. Tentu saja telah banyak metode pembelajaran yang telah
dipilih untuk meningkatkan hasil belajar dalam pelajaran Fisika.  Secara umum
proses pembelajaran Fisika masii banyak ditekankan pada kemampuan siswa
untuk menggunakan rumus-rumus tapi kurang memperhatikan asal-usul atau
prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari rumus-rumus tersebut.  Hal ini sering
menimbulkan kebosananan karena para siswa lebih diposisikan untuk menerima
saja rumus atau informasi yang ada dan kemudian menyelesaikan  soal-soal yang
ada.  Metode pembelajaran yang seperti ini pada umumnya kurang memberikan
kesempatan kepada para siswa untuk membangun atau menemukan sendiri
konsep-konsep yang  mendasari suatu rumus.   Diperlukan metode pembelajaran
yang memberikan kesempatan kepada siswa yang lebih besar untuk menggali
sendiri fenomena gejala alam yang menjadi ciri khas dari pelajaran Sain, termasuk

6 Keduanya adalah dosen di Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA)  Surabaya.
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pelajaran Fisika.  Metode inquiry dikembangkan oleh Suchman (1962) bertujuan
untuk mengajar siswa memahami proses  meneliti dan menerangkan kejadian
yang aneh.  Menurut Suchrnan kesadaran siswa terhadap proses inquiry dapat
ditingkatkan, sehingga mereka dapat diajarkan prosedur pemecahan masalah
secara ilmiah.  Menurut Roestiyah (1989) metode inquiry adalah proses belajar di
kelas dengan tujuan agar siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta
meneliti sendiri pemecahan  masalah, mampu menumbuhkan sikap obyektif, jujur,
hasrat ingin tahu, terbuka dan sebagainya, yang akhimya dapat mencapai
kesimpulan yang disepakati bersama.  Model Inquiry (Diptoadi: 1995) tercipta
melalui konfrontasi intelektual dimana siswa dihadapkan pada suatu situasi yang
aneh dan  mereka mulai bertanya-tanya tentang hal tersebut. Karena tujuan akhir
model ini adalah pembentukan  pengetahuan baru, maka siswa dihadapkan pada
situasi yang memungkinkan untuk diselidiki dengan lebih cermat

Metode pembelajaran yang cukup sering digunakan guru adalah
demonstrasi.  Pembelajaran ini hampir sama dengan eksperimen, tetapi siswa
tidak melakukan percobaan, hanya melihat saja apa yang dikerjakan oleh guru.
Metode demonstrasi adalah cara mengajar dimana guru menunjukkan,
memperlihatkan, sesuatu proses, siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati,
mendengar, mungkin meraba-raba dan merasakan proses yang ditunjukkan oleh
guru tersebut.

Menurut Roestiyah ( 2001:83 ) melalui demonstrasi, proses penerimasan
siswa terhadap pelajaran akan berkesan lebih mendalam, sehingga dapaat
membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati
dan memperhatikan pada apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran
berlangsung.  Penggunaan metode demonstrasi sangat menunjang proses interaksi
belajar mengajar dikelas, keuntungan yang diperoleh ialah: dengan demonstrasi
perhatian siswa lebih dapat terpusatkan pada pelajaran yang sedang diberikan,
kesalahan-kasalahan yang terjadi bila pelajaran itu diceramahkan dapat diatasi
melalui pengamatan dan contoh konkrit. Sehingga kesan yang diterima siswa
lebih mendalam dan lebih tahan lama pada jiwanya. Akibat selanjutnya dapat
menimbulkan motivasi yang kuat untuk siswa agar lebih giat belajar.  Jadi dengan
demonstrasi itu siswa dapat berpartisipasi aktif, dan memperoleh pengalaman
langsung, serta dapat mengembangkan kecakapannya.  Penelitian ini bertujuan
untuk melihat pengaruh dari kedua  metode ini dalam pembelajaran fisika.

Selain dari metode pembelajaran, ada faktor lain yang turut berperan dalam
proses pembelajaran, yaitu kondisi pengajaran. Kondisi pengajaran adalah faktor
yang mempengaruhi efek metoda dalam meningkatkan hasil pembelajaran
(Reigeluth dalam Degeng: 1989).  Salah satu yang termasuk kondisi pembelajaran
adalah karakteristik siswa.   karakteristik siswa adalah  aspek-aspek atau kualitas
perseorangan dari siswa.  Aspek ini sangat mempengaruhi dalam proses
pembelajaran khususnya strategi pembelajaran.    Salah satu karakteristik
pembelajaran yang telah teridentifikasi adalah kecerdasan emosional.
Karakteristik ini masih sangat baru jika dibandingkan dengan karakteristik siswa
yany lainnya.  Peneliti tertarik untuk memasukkan kecerdasan emosional sebagai
variabel yang turut mempengaruhi metode pembelajaran yang dipilih karen
selama ini pelajaran  Fisika lebih dikenal dengan pelajaran yang sarat dengan
rumus dan  kurang  mempengaruhi aspek emosi siswa.
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Kecerdasan emosional yang angkat oleh Goleman (1997)  mengungkapkan
bahwa banyak mahasiswa yang  memiliki kecerdasan di bidang akademik yang
tinggi tidak berhasil dalam hidupnya.  Karena itu aspek ini menjadi penting untuk
dimasukkan sebagai salah satu karakteristik siswa.

METODE
Rancangan Penelitian
Penelitian eksprimen dipakai untuk menjaawab permasalahan penelitian ini.
Desain penelitian adalah factorial 2 X 2.  Varibel bebas dalam penelitian ini
adalah metode pembelajaran yang terdiri atas metode inquiry dan metode
demonstrasi.  Variabel moderator adalah kecerdasan emosional. Sedangkan
variable terikat adalah hasil belajar pelajaran Fisika.

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi target penelitian adalah siswa-siswa SMP Negeri I Singgahan dan

SMP Negeri 2 Singgahan, Kabupaten Tuban tahun pelajaran 2008/2009, dengan
perincian sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi populasi dan sampel penelitian
No Target SMP Klas Populasi Sampel Tehnik Sampling
1
2

1 Singgahan
2 Singgahan

VII
VII

290
180

30
30

multiple stage
random sampling

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah tes dan angket.

Perlakuan penelitian diawali dari pengambilan dan penempatan secara acak siswa
yang dipilih dari dua kelas.  Diberi perlakuan berupa pembelajaran penggunaan
metode inquiry (A1) dan dengan pembelajaran metode demonstrasi (A2).  Masing-
masing kelas terbagi dalam dua dengan perbedaan tingkat kecerdasan emosional
melalui  kecerdasan emosional, yaitu tingkat kecerdasan emosional tinggi (B1)
dan tingkat kecerdasan emosional rendah (B2).  Materi pelajaran yang diberikan
pada kedua kelas adalah sama, yaitu mengenai momentum  linear. Setelah enam
pekan pertemuan, kedua kelas diberikan  tes.

Tingkat kecerdasan emosional siswa dikumpulkan dengan menggunakan
angket.  Angket diedarkan pada responden sebelum diberikan perlakuan terhadap
kelas eksperimen.  Materi angket sesuai indikator angket. Angket yang digunakan
bersifat tertutup, dimana setiap butir-butir pertanyaan sudah disediakan
jawabannya, responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan peneliti,
yang terbagi atas jawaban A dan B. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah
responden dalam memberikan jawaban pada skala Likert.   Sesuai dengan
pendapat Hakim (1994) bahwa pilihan jawaban ini dilakukan  untuk menghindari
(terlalu banyak) responden menjawab tidak menentu atau bingung memberikan
jawaban.

Teknik Analisis data
Teknik analisis data yang dipakai ada dua katagori, yaitu:  analisis

deskriptif dan analisis inferensial.  Analisis deskriptif adalah analisis data berupa
penyajian data dengan daftar distribusi frekuensi dan histogram, mean, median,
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modus, simparagan baku, dan rentang teoritik yang dilakukan secara
komputerisasi dengan program Microsoft Office Excel 2003 dan program SPSS
versi 12.0.

Analisis  inferensial, yaitu analisis data untuk menguji hipotesis dengan
teknik Analisis Variaris (ANAVA) dua jalur dengan tingkat signifikansi 5 %,
yang dilakukan secara komputerisasi dengan program Microsoft Office Excel
2003 dan program SPSS versi 12.0. Sebelum uji hipotesis, data terlebih dahulu
dilakukan ujil persyaratan normalitas dan hornogenitas. Uji normalitas yang
digunakan adalah uji Lillieffors, dan uji homogenitas menggunakan) uji Barlett.

HASIL dan PEMBAHASAN
B. Deskripsi Data

Skor tes Hasil Belajar Fisika Berdasarkan Metode Pembelajaran yang
diikuti.  Pada hasil tes kelompok siswa yang diajar dengan metode inquiry , skor
tes berkisar pada  12- 24 dengan rerata 16,90, simpangan baku 2 modus 17, dan
median 17.   Sedangkan pada kelompok siswa yang diajar dengan Metode
Demonstrasi, diperoleh skor tes pada kisaran 7-20 dengan rerata 15,07, simpangan
baku 2,94, modus 17, dan median 15,5.

Skor  tes Hasil belajar berdasarkan tingkat kecerdasan emosional siswa.
Skor tes pada siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi berkisar pada 11-
24, dengan rerata  16,83, simpangan baku 3,10, modus 17, dan median 17.  Pada
kelompok siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah terlihat skor tes
belajar pada kisaran 7-20, dengan rerata 15,13, simpangan baku 2,74, modus 17,
dan median 15.

Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan Emosional
Tinggi, dan Diajar Dengan Metode Inquiry menunjukkan kisaran skor pada
kisaran 14-24 dengan rerata 17,93, simpangan baku 3,08, modus 17, dan median
17.  Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan
Emosional Tinggi dan Diajar Dengan Metode Demonstrasi berada pada kisaran
11-20 dengan rerata 15,73, simpangan baku 2,79, modus 16, dan median 16.

Skor Hasil Belajar Fisika Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan
Emosional Rendah dan  Diajar Dengan Metode Inquiry diperoleh kisaran 12-20
dengan rerata 15,87, simpangan baku 2,29, modus 14, dan median 16.
Sedangkan hasil belajar Siswa yang Memiliki Tingkat Kecerdasan Emosional
Rendah dan diajar Dengan Metode Demonstrasi menunjukkan kisaran skor pada
7-11 dengan rerata 14,40, simpangan baku 3,02, modus 17, dan median 15.

Dari data tersebut, dengan histogram dan poligon dibuat sebagai berikut :

Tabel 2  Rangkuman data deskriptif

Kelompok n
Skor Hasil Belajar

Mean SD Modus Median
Maksimum Minimum

IT 15 24 14 17,93 3,08 17 17
IR 15 15 12 15,87 2,29 14 16
DT 15 20 11 15,73 2,79 16 16
DR 15 18 7 14,40 3,02 17 15

I 30 24 12 16,90 2,87 17 17
D 30 20 7 15,07 2,94 17 15,5
T 30 24 11 16,83 3,10 17 17
R 30 20 7 15,13 2,74 17 15
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Keterangan :
IT = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi, diajar
dengan metode inquiry.
IR = Hasil belalar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah
metode inquiry.
DT  = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi,
diajar dengan metode demonstrasi.
DR = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah,
diajar dengan metode demonstrasi.
I   = Hasil belajar fisika siswa yang diajar dengan metode inquiry
D    = Hasil belajar fisika siswa yang diajar dengan metode demonstrasi
T    = Hasil helajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi
R    = Hasil belajar fisika siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah

Tabel rangkuman statistik deskriptif menunjukkan, bahwa nilai rerata
(mean) yang paling besar adalah nilai rata-rata kelompok IT (kelompok siswa
diajar dengan metode inquiry, dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi). ini
menunjukkan, apabila siswa diajar melalui metode inquiry  dan siswa memiliki
tingkat kecerdasan emosional tinggi, akan menghasiIkan hasil belajar fisika
tertinggi. Sedangkan rerata terendah diperoleh kelompok DR (kelompok siswa
dengan tingkat kecerdasan emosional rendah, diajar dengan metode demonstrasi),
ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional
rendah dan diajar melalul pendekatan demonstrasi, akan menghasilkan hasil
belajar fisika terendah.

Simpangan baku pada setiap kelompok data nilainya hampir sama, hal ini
menunjukkan skor yang diperoleh adalah homogen (variansi terpusat). Apabila
ditinjau dari nilai median maka data pada semua kelompok memiliki nilai median
yang cenderung sama dengan nilai meannya, yang berarti setiap kelompok data
berdistribusi cenderung simetris.

C. Pengujian Hipotesis
Analisis data pada penelitian ini melalui teknik analisis varians (ANAVA)

dua jalur yang dilakukan dengan bantuan fasilitas program Microsoft Office Excel
2003 dan program SPSS versi 12.0, dan rangkumannya terlihat dalam Tabel 3.
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Tabel 3 Hasil Perhitungan dengan ANAVA Dua Jalur

Metode
Pembelajaran
Kecerdasan
Emosional

Interaksi

Antar Kelompok

Dalam Kelompok

Total Direduksi

Rerata

Total

1

1

1

3

56

59

1

60

50.42

43.35

2.02

95.78

443.2

538.98

15328.02

15867

1.91

6.37*

5.48*

0.25ns

4.03

-

50.42

43.35

2.02

31.93

4.02

4.02

4.02

2.78

--

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber Varian JK Ftabel

(=0.05)
FhitungRJK(s2)db

Keterangan:
*  = signifikan
ns = tidak signifikan

Dari tabel tersebut diperoleh bahwa: Hasil analisis data pada kelompok
metode pembelajaran diperoleh harga Fhitung sebesar 6,37 lebih besar dan harga
Ftabel sebesar 4,02 pada tingkat signifikansi 5 %, berarti hipotesis kerja pertama
penelitian teruji kebenarannya dan dapat diterima. Dengan demikian metode
pembelajaran menyebabkan perbedaan pada hasil belajar siswa pada mata
pelajaran fisika.

Hasil analisis data pada kelompok kecerdasan emosional diperoleh harga
Fhitung sebesar 5,48 lebih besar dan harga Ftabel sebesar 4,02 pada tingkat
signifikansi 5 %, berarti hipotesis kerja kedua penelitian  teruji kebenarannya dan
dapat diterima. Dengan dernikian kecerdasan emosional menyebabkan perbedaan
pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika.

Hasil analisis data pada interaksi metode pembelajaran dan kecerdasan
emosional diperoleh harga Fhitung sebesar 0,25 lebih kecil dan harga Ftabel sebesar
4,02 pada tingkat signifikansi 5 %, berarti hipotesis kerja ketiga penelitian teruji
kebenarannya dan dapat diterima. Dengan demikian tidak terdapat interaksi antara
metode  pembelajaran dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada
mata pelajaran fisika.

PEMBAHASAN
Hasil Belajar Fisika yang Diajar Dengan Pendekatan Metode Inquiri Lebih
Tinggi Dari Siswa yang Diajar Dengan Metode Demonstrasi

Hipotesis kerja pertama penelitian menyatakan hasil belajar fisika siswa
yang diajar dengan pendekatan metode inquiri lebih tinggi dari siswa yang diajar
dengan metode demonstrasi. Hal ini sesuai dengan. Menurut Roestiyah (1989)
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metode inquiry adalah proses belajar dikelas dimana guru mengajar dengan tujuan
siswa agar terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti sendiri
pemecahan masalah, mampu menumbuhkan sikap obyektif, jujur, hasrat ingin
tahu, terbuka dan sebagainya, yang akhirnya dapat mencapai kesimpulan yang
disepakati bersama.

Model Inquiry ( menurut Diptoadi , 1995 ) tercipta melalui konfrontasi
intelektual dimana siswa dihadapkan pada suatu situasi yang aneh dan mereka
mulai bertanya - tanya tentang hal tersebut. Karena tujuan akhir model ini adalah
pembentukan pengetahuan baru, maka siswa dihadapkan pada situasi yang
memungkunkan untuk diselidiki denghan lebih cermat.

Setelah situasi tersebut disajikan pada siswa, maka kepada mereka
diajarkan bahwa pertama mereka perlu mengupas beberapa aspek dan situasi
tersebut, misalnya : sifat dan identitas obyek serta kejadian yang berhubungan
dengan situasi tersebut.

Model pengajaran inquiry memberikan hasil belajar yang lebih tinggi dapat
dijelaskan karena beberapa hal:  Pertama, interaksi guru siswa. pendekatan ini
bisa sangat terstruktur, dalam  arti bahwa guru mengontrol interaksi dalam kelas
serta mengarahKan prosedur inquiri. Namun proses inquiri ini harus ditandai
dengan kerja sama yang baik antara guru - siswa dan siswa - siswa, kebebasan
siswa untuk menyatakan pendapat atau mengajukan pertanyaan serta persamaan
hak antara guru dan siswa dalam mengemukakan pendapat.  Secara bertahap guru
dapat memberikan kewenangan yang lebih banyak pada siswa untuk
melaksanakan inquiri.

Kedua, peran guru . Dalam model ini guru memiliki tugas yang penting:
 Mengarahkan pertanyaan siswa agar dapat dijawab dengan” ya” atau

“tidak”
 Menciptakan suasana kebebasan ilmiah dimana siswa tudak merasa sedang

dinilai pada waktu mengemukakan pendapatnya
 Mengarahkan siswa untuk membuat simpulan teoritis yang lebih jelas

dengan mengemukakan bukti yang menunjang.

Hasil Belajar Fisika siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional
tinggi, lebih tinggi dari siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional
rendah

Hipotesis kerja kedua penelitian menyatakan hasil belajar fisika siswa yang
memiliki tingkat kecerdasan emosional tinggi, lebih tinggi dari siswa yang
mernillki tingkat kecerdasan emosional rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
kecerdasan emosional merupakan fungsi dari hasil belajar siswa. Vaillant (1977)
menemukan dalam 35 tahun penelitiannya pada 268 lelaki dilacak sampai mereka
berusia setengah baya, maka mereka yang perolehan test paling tinggi di
perguruan tinggi tidaklah terlampau sukses dibandingkan rekan-rekannya yang
IQ-nya lebih rendah bila diukur menurut gaji, produkivitas, atau status di bidang
pekerjaan mereka. Mereka juga bukan paling banyak mendapatkan kepuasan
hidup, ataupun bahagia dalam hubungan keluarga, persahabatan, dan asmara. Juga
menurut Prof. Karen Arnold, seorang profesor yang meneliti 81 juara kelas
pertama dan angkatan 1981 di sekolah-sekolah menengah Ilinosis, setelah sepuluh
tahun ternya hanya satu dan empat orang yang meraih tingkat paling tinggi di
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antara orang-orang sebaya dalam profesi mereka. Mereka dikalahkan oleh orang-
orang yang rajin bekerja dan tahu bagaimana berprestasi di dalam sistern.
Terdapat Interaksi Antara Pendekatan Pembelajaran dan Kecerdasan
Emosional Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa

Hipotesis kerja ketiga penelitian menyatakan  terdapat interaksi antara
metode pembelajaran dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar fisika
siswa. Hal ini menunjukkan kecerdasan ernosional diperlukan dalam peningkatan
hasil belajar fisika dalam semua pendekatan pembelajaran. Seperti pernyataan
Goleman, bahwa kecerdasan emosional adalah “as powerfuf’ bahkan “twice as
powerful’yang bila dikembangkan akan menjadi suatu sikap kepedulian terhadap
lingkungan, saling menghormati, dan terjadinya ikatan batin pada teman di
kelasnya. Bahkan kecerdasan emosional mampu memberi kontribusi keberhasilan
seseorang dalam hidup sebesar 80 % dibangdingkan. kecerdasan intelektual yang
hanya 20 %, sebagaimana tulisan O’NeiI, bahwa: “Both types of intelligence are
important, but they’re importart in different ways. IQ contributes, at best, about 20
percent to the factors that determine life success. That leaves 80 percent to
eveiything else. There are many ways in which your destiny in life depends on
having the skills that make up emotional intelligence”

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Bertolak dari hipotesis peneliti dan berdasarkan pada analisis data, maka
hasil penelitian tentang “Pengaruh metode pembelajaran dan kecerdasan
emosional terhadap hasil belajar fisika siswa SMPN 1 Singgahan dan SMPN 2
Singgahan Tuban”, yang dilakukan terhadap siswa kelas VII  tahun pelajaran
2008/2009 dengan jumlah sampel 60 orang, menyimpulkan bahwa :
1. Ada perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang diajar dengan

metode inquiry dengan metode demonstrasi.  Kelompok siswa yang diajar
dengan metode inkuiri menunjukkan hasil belajar fisika yang lebih tinggi.

2. Ada perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang memiliki tingkat
kecerdasan emosional yang berbeda.  Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan
emosional yang tinggi menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi.

3. Ada pengaruh interaktif antara metode pembelajaran dan kecerdasan
emosional terhadap hasil belajar fisika.

B. Implikasi Hasil Penelitian
Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan

hasil belajar fisika siswa yang signifikan dalam penerapan metode pembelajaran.
Penerapan metode inquiry dapat memberikan hasil belajar yang lebih tinggi dan
metode demonstrasi. Dengan demikian dalam proses pembelajaran guru
dianjurkan lebih banyak menggunakan metode inquiry. Untuk meningkatkan
penerapan metode inquiry dalam pembelajaran fisika, guru hendaknya
mempelajari teori pelaksanaan metode inquiry dan berlatih menerapkannya
dengan baik. Guru dapat membahas teori dan bagaimana mengajar dengan metode
inquiry serta simulasi mengajar bersama guru-guru lain dalam wadah
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fisika.

Dalam penerapan metode pembelajaran di kelas, guru juga perlu
mempersiapkan kondisi kelas dan perlengkapan yang diperlukan antara lain
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rencana pembelajaran yang memuat setting kegiatan, dengan begitu guru memiliki
sejenis skenario sehingga pembelajaran menjadi terarah. Selain itu guru juga
mempelajari bagaimana materi mata pelajaran fisika dapat dihubungkan dengan
fenomena nyata sehingga siswa lebih merasakan secara bermakna pelajaran fisika
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan Lembar
Kerja. Siswa (LKS) pendekatan konsep, walaupun dalam pelaksanaan di kelas
dapat dilakukan tanpa LKS.

Hasil penelitian juga menyimpulkan keunggulan siswa yang memiliki
tingkat kecerdasan emosional tinggi, karena itu kepada guru diharapkan dapat
secara terus menerus membina tingkat kecerdasan emosional siswa dalam. rangka
meningkatkan kecerdasan emosional siswanya. Hal ini dapat diupayakan dengan
cara menumbuhkan, membangkitkan, dan melatih dalam diri setiap siswa, antara
lain: (1) kemampuan memahami emosi diri, seperti kesadaran akan emosi dirinya,
penghargaan diri, kemandirian, aktualisasi diri, dan ketekunan. (2) kemampuan
mengelola emosi, seperti sabar, kontrol diri, dan relaksasi. (3) kemampuan
memotivasi diri, seperti percaya diri, cepat tanggap, visioner, syukur, dan kreatif.
(4) kemampuan memahami emosi orang lain, seperti simpati, empati, dan
apresiasi. (5) kemampuan membina hubungan antar manusia, seperti ikatan batin,
kepercayaan, kejujuran, menghormati dan pergaulan.

Saran
Beberapa saran  terkait pada temuan penelitian ini adalah:

1. Suatu metode pembelajaran fisika dapat diterapkan dalam berbagai metode
pembelajaran, karena itu guru fisika hendaknya mempelajari teori berbagai
metode pembelajaran dan berlatih rnenerapkannya dengan baik melalui
metode pembelajaran yang sesuai dan variatif,

2. Diperlukan kerja sama antar guru fisika dalam mengoptimalkan kemampuan
siswanya dalam belajar mata pelajaran fisika. Kerja sama ini sebagai sarana
tukar pengalaman mengajar melalul metode inquiry dan metode pembelajaran
yang lain.

3. Pembekalan teori-teori, konsep-konsep, dan aspek-aspek yang dimiliki guru
yang berhubungan dengan mata pelajaran fisika hendaknya dikembangkan dan
ditingkatkan. Hal tersebut juga perlu ditunjang dengan proses pelatihan dalam
aspek pengembangan didaktik metodiknya.

4. Guru hendaknya dapat mengetahul tingkat kecerdasan emosional siswanya
dalam belajar fisika sedini mungkin, sebagai langkah awal membina dan
meningkatkan kecerdasan emosional mereka.

5. Para siswa dibina dan ditingkatkan kecerdasan emosionalnya secara terus
menerus agar mereka memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik,
dengan harapan mampu lebih meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fisika
dan mata pelajaran yang lain.

6. Kepala sekolah dan pengawas dapat meningkatkan kemampuan profesional
guru dalam mengajar dengan berbagai metode pembelajaran melalul supervisi
klinis untuk kepentingan guru secara individual.

7. Perlu dilakukan penelitian tentang metode pembelajaran atau kecerdasan
emosional siswa, serta analisis terhadap faktor-faktor psikologis lainnya ,yang
diperkirakan sangat besar pengaruhnya pada hasil belajar fisika siswa, begitu
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juga tingkat subyek dan ruang lingkup yang diteliti hendaknya dilanjutkan
pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas.
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PENGARUH PENGGUNAAN DISPLAY AKTIF MELALUI MODEL
PEMBELAJARAN ATRAKTIF DAN MODEL PEMBELAJARAN

KONVENSIONAL TERHADAP KEMAMPUAN BERBAHASA SISWA
KELOMPOK A TK PERMAI DAN TK PERSADA KECAMATAN WARU

KABUPATEN SIDOARJO

Siti Hamidah

Abstract
General child development and early language development of children is

closely related to various kids' activities, objects, and events that they experienced
with touch, hear, see, feel and smell. Language development can not be separated
from social context and cognitive development of children. Learning in
kindergarten there are activities to choose, establish and develop a method to
achieve the desired learning outcomes.

This research aims to uncover, find, and obtain information on whether
the true model of teaching attractive by using active display media in the
classroom will be able to provide and encourage the active participation of
children in the learning process which could ultimately boost the language skills
or the ability to read and write that is expected of people Parents without without
any coercion. This research is classified as experimental research for the purpose
of this research is to know the result of the treatment which deliberately charged.
Data analysis techniques to test the hypothesis 1 and hypothesis 2 analysis
techniques used Mann-Whitney U.

The results obtained after the data were analyzed statistical analysis
Mann-Whitney U value U = 942.000, ranking number marked Wilcoxon statistic
W with W = 1572.000 and the value of z statistic with a value of z = -3.115 The
value of probability to test the two parties based on the statistical U at p = 0.002
is smaller than the real level of 0.05. Thus there is a difference between using
language skills learning model attractive using conventional learning model of
group A kindergarten students and kindergarten Persada Permai Waru Sidoarjo
district. Statistical analysis Mann-Whitney U value U = 1110.000, ranking
number marked Wilcoxon statistic W with W = 2880.000 and the value of z
statistic with a value of z = -3.394 The value of probability for the two parties
based on the statistical test at p = 0.001 U smaller than the real level of 0.05.
Thus there are differences in language ability between the active display medium
using the media image A group of kindergarten students and kindergarten
Persada Permai Waru Sidoarjo district.

Keywords: active display, attractive learning, conventional learning, language
competence

PENDAHULUAN
Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan formal sebelum anak

memasuki sekolah dasar, lembaga ini dianggap penting karena bagi anak usia ini
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merupakan usia emas yang didalamnya terdapat “masa peka” yang datang hanya
sekali dalam seumur hidup. Masa peka adalah suatu masa yang menuntut
perkembangan anak dikembangkan secara optimal. Penelitian menunjukkan
bahwa 80% perkembangan mental, kecerdasan anak berlangsung pada usia ini.

Lembaga pendidikan TK adalah lembaga pendidikan skolastik atau pra
akademik, dengan demikian TK tidak mengemban tanggung jawab utama dalam
kemampuan skolastik atau akademik anak seperti kemampuan membaca dan
menulis. Substansi pembinaan kemampuan skolastik atau akademik ini harus
menjadi tanggung jawab utama pendidikan sekolah dasar. Alur pemikiran tersebut
tidak selalu sejalan dan terimplementasikan dalam kependidikan TK dan sekolah
di Indonesia. Pergeseran tanggung jawab pengembangan skolastik (akademik)
dari sekolah dasar ke taman kanak-kanak sudah terjadi dimana-mana. Tidak
jarang pendidikan taman kanak-kanak sekarang bukan lagi menjadi taman yang
paling indah tetapi beralih fungsi menjadi sebuah “sekolah” bahkan
pembelajarannya seperti di sekolah dasar. Kondisi seperti itu bahkan merupakan
desakan dari orang tua agar anaknya diajarkan membaca dan menulis.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa
Taman Kanak-kanak (TK) merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendididkan formal, yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan
berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral agama, sosial,
emosional, kemandirian, bahasa, kognitif, fisik /motorik dan seni untuk siap
memasuki sekolah dasar.

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan anak usia dini
pada jalur pendidikan formal sehingga dalam pembelajarannya menggunakan
kurikulum yang pada saat ini dikenal dengan Kurikulum 2004. Standart
Kompetensi dalam Kurikulum TK ada 5 bidang yang dikembangkan yaitu:
1. Bidang Pengembangan Pembiasaan yang meliputi : moral agama, sosial

emosional, dan kemandirian.
2. Bidang pengembangan kemampuan berbahasa.
3. Bidang pengembangan kognitif.
4. Bidang pengembangan fisik dan motorik.
5. Bidang pengembangan seni.

Dalam Kurikulum tahun 2004 Standart Kompetensi, hasil belajar
membaca dan menulis merupakan bagian dari pengembangan kemampuan
berbahasa dimana diharapkan seorang guru dapat memotivasi anak agar mampu
mengkomunikasikan serta menyimpulkan bentuk gambar dan permainan dalam
bentuk kata-kata. Menurut Bromley (dalam Nurbiana, 2007) bahasa sebagai
sistem yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri
dari simbol-simbol visual maupun verbal. Simbol-simbol visual tersebut dapat
dilihat, ditulis, dan dibaca, sedangkan simbol-simbol verbal dapat diucapkan dan
didengar.

Kemampuan berbahasa dipelajari dan diperoleh anak usia dini secara
alamiah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai alat sosialisasi bahasa
merupakan suatu cara merespon orang lain. Menurut Bromley (dalam Nurbiana,
2007) menyebutkan empat macam bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca
dan menulis. Kemampuan berbahasa berbeda dengan kemampuan berbicara.
Bahasa merupakan suatu sistem tata bahasa yang relatif rumit dan bersifat
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semantik, sedangkan kemampuan berbicara  merupakan suatu ungkapan dalam
bentuk kata-kata.

Anak-anak adalah pemikir yang konkrit, spontan dan penuh rasa ingin
tahu. Kebanyakan anak-anak datang ke sekolah sudah bisa berbicara. Di
lingkungan rumah mereka didorong mengucapkan kata-kata dengan benar dan
dibimbing dalam interaksi sosial dengan orang-orang penting dalam hidupnya.
Interaksi ini berlangsung secara reguler sejalan dengan waktu, dimana anak-anak
menjadi komunikator didalam lingkungan sosialnya.

Menurut Piaget (Nurbiana, 2007) berfikir sebagai prasyarat berbahasa,
terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran. Perkembangan
anak secara umum dan perkembangan bahasa awal anak berkaitan erat dengan
berbagai kegiatan anak, obyek dan kejadian yang mereka alami dengan
menyentuh, mendengar, melihat, merasa dan membau. Perkembangan bahasa
tidak terlepas dari konteks sosial dan perkembangan kognitif anak. Anak
mengkomunikasikan kebutuhan, pikiran, dan perasaannya melalui bahasa dengan
kata-kata yang bermakna unik. Kemampuan anak memahami bahasa sebagian
besar terbatas pada pandangannya sendiri. Dengan kata lain anak memiliki
keterbatasan dalam memahami bahasa dari sudut pandang orang lain. Pada anak
usia TK (4-6 tahun ) kemampuan berbahasa yang paling umum dan efektif
dilakukan adalah kemampuan berbicara, hal ini selaras dengan karakteristik
umum kemampuan bahasa anak pada usia tersebut.

Perkembangan berbicara pada anak berawal dari anak menggumam
maupun membeo, sedangkan perkembangan menulis pada anak berawal dari
kegiatan mencoret-coret sebagai hasil ekspresi mereka. Menurut Bowler dan
Linke (dalam Nurbiana, 2007) memberikan gambaran tentang kemampuan bahasa
anak usia 3-5 tahun. Pada usia 3 tahun anak menggunakan kosa kata dan kata
Tanya seperti apa dan siapa. Pada usia 4 tahun anak mulai bercakap-cakap,
memberi nama, alamat, usia dan mulai memahami waktu. Perkembangan bahasa
anak semakin meningkat pada usia 5 tahun dimana anak sudah dapat berbicara
lancar dengan menggunakan kosa kata baru.

Belajar berbicara dapat dilakukan anak dengan bantuan dari orang dewasa
melalui percakapan. Dengan bercakap-cakap anak menemukan pengalaman dan
meningkatkan pengetahuannya dan mengembangkan bahasanya. Anak
membutuhkan reinforcement (penguat), reward (hadiah,pujian), stimulasi, dan
model atau contoh yang baik dari orang dewasa agar kemampuannya dalam
berbahasa dapat berkembang secara maksimal. Anak yang memiliki hambatan
bahasa juga dapat distimulasi untuk memahami bahasa yang sederhana. Dalam hal
ini pendidik perlulebih menekankan penggunaan penguat dibandingkan
pengoreksian terhadap kata-kata yang mereka ucapkan.

Menurut Raines dan Caned (1990) berpendapat bahwa proses membaca
bukanlah kegiatan menerjemahkan kata demi kata untuk untuk memahami arti
yang terdapat dalam bacaan. Guru yang memahami konsep whole language akan
memandang bahwa kegiatan membaca merupakan suatu proses mengonstruksi arti
dimana terdapat interaksi antara tulisan yang dibaca anak dengan pengalaman
yang pernah diperolehnya. Memberikan kegiatan yang menarik dan merangsang
anak merupakan suatu bagian penting dalam mendorong perkembangan bahasa.
Anak harus mempunyai sesuatu yang ingin mereka ungkapkan sebelum mereka
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dapat menggunakan dan mempraktekkan kata-kata, frase dan ungkapan baru yang
telah mereka peroleh.

Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang
lebih tinggi. Mereka akan berbicara, menulis dan memahami gagasan-gagasan
rumit secara lebih baik. Sejalan dengan pendapat ini Montesori dan Hainstock
mengemukakan bahwa pada usia 4-5 tahun anak sudah bisa diajarkan membaca
dan menulis. Jadi pengembangan kemampuan membaca dan menulis di TK dapat
dilaksanakan selama masih dalam batas-batas aturan pra skolastik dan sesuai
dengan karakteristik anak. Membaca merupakan ketrampilan bahasa tulis yang
bersifat reseptif. Kegiatan membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang
terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata,
menghubungkannya dengan bunyi, maknanya serta menarik kesimpulan mengenai
maksud bacaan.

Belajar adalah berangkat dari yang tahu menuju yang tidak tahu, karena itu
sudah menjadi tugas guru untuk mengetahui apa yang diketahui anak-anak dan
mengembangkannya. Guru bisa belajar dari apa yang diberitahu orang tua murid
mengenai kesukaan anaknya tentang jenis buku, surat-surat, menggambar,
literatur, musik dan seni sosial lainnya. Dalam pembelajaran guru dapat
menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan mampu memberikan
dukungan tersebut.

Dalam proses belajar mengajar seorang guru tidak lepas dari media
pengajaran dan metode mengajar karena metode merupakan cara untuk mencapai
tujuan yang diharapkan. Makin kreatif metode yang digunakan maka
pembelajaran akan lebih cepat tercapai. Menurut Kozna (dalam Uno, 2008)
menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan
yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta
didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Dick
dan Carey (dalam Uno, 2008) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri
atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan
belajar yang/atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik
mencapai tujuan tertentu.

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa strategi
pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang
pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan dapat
memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang
pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya diakhir kegiatan belajar.

Menurut aliran kognitif belajar merupakan proses internal yang tidak dapat
diamati secara langsung. Perubahan perilaku seseorang yang tampak
sesungguhnya hanyalah refleksi dari perubahan internalisasi persepsi dirinya
terhadap sesuatu yang sedang diamati dan dipikirkannya. Sedangkan fungsi
stimulus yang datang dari luar direspons sebagai aktivator kerja memori otak
untuk membentuk dan mengembangkan struktur kognitif melalui proses asimilasi
dan akomodasi yang terus menerus diperbaharui, sehingga akan selalu ada yang
baru dalam memori dari setiap akhir kegiatan belajar (Uno, 2008). Proses
pengajaran merupakan suatu proses yang sistimatis, yang setiap komponennya
sangat menentukan keberhasilan belajar anak didik. Menurut Degeng (dalam Uno,
2008) pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa.
Dalam pengertian ini secara implicit dalam pembelajaran terdapat kegiatan
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memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil
pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu pembelajaran menaruh perhatian
pada bagaimana membelajarkan siswa, dan bukan pada apa yang dipelajari siswa.

Kiranya hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan kegiatan
penelitian tentang penerapan model pembelajaran atraktif dengan menggunakan
display aktif di dalam kelas apakah mampu memberi dan mamacu peran serta
aktif anak dalam proses pembelajaran yang akhirnya dapat mendongkrak hasil
belajar membaca dan menulis yang sangat diharapkan orang tua tanpa ada
pemaksaan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian
dengan judul: “Pengaruh penggunaan display aktif melalui model pembelajaran
atraktif dan pembelajaran model konvensional terhadap kemampuan berbahasa
pada siswa kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo”.

METODE
Rancangan penelitian diperlukan untuk memberikan gambaran pada

persiapan yang benar-benar baik agar pada pelaksanaan tidak banyak mengalami
kesulitan, sehingga dapat dengan mudah memperoleh hasil data sesuai dengan
yang diharapkan. Melihat dari judul penelitian ini yaitu: “Pengaruh Penggunaan
Diplay Aktif melalui Model Pembelajaran Atraktif dan Model Pembelajaran
Konvensional terhadap Kemampuan Berbahasa Siswa Kelompok A TK Permai
dan TK Persada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Maka penelitian ini
tergolong eksperimen karena tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui
akibat dari adanya perlakuan yang sengaja dikenakan (Suharjono, 2004).

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa
kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.2 Populasi penelitian
No Kelompok Jumlah siswa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A TK Permai Waru
A TK Permai Waru
A TK Permai Waru
A TK Persada Waru
A TK Persada Waru
A TK Persada Waru

21
18
16
19
22
19

Jumlah 6 kelas 115

Jumlah siswa kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru
kabupaten Sidoarjo sebagai populasi penelitian sejumlah 115. Mengingat
jumlah siswa cukup banyak dan agar lebih efektif dan efesien serta untuk

Variabel bebas

Variabel moderator

Model pembelajaran
atraktif

Model pembelajaran
konvensional

Media display aktif Kemampuan berbahasa Kemampuan berbahasa
Media gambar Kemampuan berbahasa Kemampuan berbahasa
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menghemat biaya, waktu, dan tenaga maka dalam penelitin ini penulis hanya
mengadakan penelitian sample saja, namun jumlah sampel yang penelititetapkan
tentu harus representative (mewakili).

Menurut pendapat Winarno Surachman (dalam Riduwan, 2004)
berpendapat bahwa apabila ukuran populasi sebanyak kurang lebih dari 100, maka
pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50%. Apabila ukuran sampel populasi
sama atau lebih dari 1000 ukuran sampel yang diharapkan sekurang-kurangnya
15% dari ukuran populasi.

Tabel 3.3  Sampel Penelitian
Populasi Kelas Jumlah Keterangan

TK
Permai

TK
Permai

Kelompok A Tema
Binatang

Kelompok A Tema
Binatang

2
1

2
1

Model pembelajaran atraktif dengan media
display aktif dan media gambar.

Model
Pembelajaran Konvensional dengan media
display aktif dan media gambar.

TK
Persada

TK
Persada

Kelompok A Tema
Tanaman

Kelompok A Tema
Tanaman

19

19

Model pembelajaran atraktif dengan media
display aktif dan media gambar.
Model
Pembelajaran Konvensional dengan media
display aktif dan media gambar.

Sampel penelitian ini adalah 21 anak kelompok A TK Permai dan 19 anak
Kelompok A TK Persada kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, didasarkan pada
teknik Quota sampling. Menurut Arikunto (2002) bahwa teknik quota sampling
adalah teknik yang tidak mendasarkan pada strata atau daerah, tetapi mendasarkan
diri pada jumlah yang sudah ditentukan. Demikian menurut Riduwan (2004)
bahwa teknik quota sampling adalah teknik penentuan sampel dari populasi yang
mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (jatah) yang dikehendaki atau
pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu
dari peneliti.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode
pengumpulan data yaitu tes prestasi (achievement test) yaitu tes yang digunakan
untuk mengukur seseorang setelah mempelajari sesuatu. Tes prestasi diberikan
sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai dengan yang akan
diteskan,(Arikunto, 2002). Di TK tes prestasi  yang dilakukan dengan
menggunakan penilaian unjuk kerja.

Sebelum tes prestasi/penilaian unjuk kerja dilakukan, terlebih dahulu
dilakukan pengujian yaitu:
a. Uji Validitas

Instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrument  tersebut
sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai variable penelitian tersebut
(Arikunto, 2002). Peneliti mengalami kesulitan untuk memperoleh data yang
kontinyu yang menyebar mengukuti distributor normal. Menghadapi kasus data
kategorikal atau data ordinal peneliti tidak menggunakan statistik parametrik
melainkan statistik nonparametrik.
Sehubungan dengan penelitian ini teknik yang digunakan untuk uji
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validitas adalah:
n1 (n1 + 1)

U = n1 n2 + - R1
2

b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas instrumen merupakan salah satu persyaratan yang digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian. Reliabilitas instrumen erat kaitannya dengan
ketetapan hasil tes. Jika suiatu tes diujikan kepada subyek yang sama tingkat
kemampuannya secar berulang-ulang, lalu memberikan hasil yang berbeda-beda
maka tes prestasi tersebut memiliki tingkat validitas. Dalam penelitian ini
digunakan uji jumlah- jenjang Wilcoxon untuk membandingkan dua sampel yang
berbeda anggota-anggotanya tidak berpasangan dengan rumus :

n ( n1 + n2 +1 ) – 2R
Z   =

√ n1 n2 ( n1+n2+1)/3

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan statistik nonparametrik.
Sebelum data digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian , perlu diadakan
terlebih dahulu pengujian normalitas dan homogenitas. Uji normalitas
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas menggunakan uji
Levene’s dengan SPSS-PC 13.0 for Windows

HASIL
1. Kemampuan Berbahasa Dengan Model Pembelajaran Atraktif

Kemampuan
berbahasa dengan
model pembelajaran
atraktif memiliki
rentangan antara 2
sampai dengan 4,
dengan skor rata-rata
(mean) sebesar 3,16,
skor tengah (median)
sebesar 3,00, dan skor
dengan frekuensi
tertinggi (modus)
sebesar 3. Sedangkan
simpangan baku
sebesar 0,625. Untuk
mendapatkan
gambaran secara
visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi kemampuan berbahasa dengan
model pembelajaran atraktif pada histogram seperti tercantum pada Gambar
berikut:



335

2. Kemampuan
Berbahasa
Dengan Model
Pembelajaran
Konvensional

Kemampu
an berbahasa
dengan model
pembelajaran
konvensional
memiliki
rentangan antara
2 sampai dengan
4, dengan skor
rata-rata (mean) sebesar
2,74, skor tengah (median )
sebesar 3,00, dan skor
dengan frekuensi tertinggi
(modus) sebesar 3.
Sedangkan simpangan baku
sebesar 0,657. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada
distribusi frekuensi kemampuan berbahasa dengan model pembelajaran
konvensional pada histogram seperti tercantum pada Gambar berikut:

3. Kemampuan Berbahasa Dengan Media Display aktif
Kemampuan berbahasa dengan media display aktif memiliki rentangan

antara 2 sampai dengan
4, dengan skor rata-rata
(mean) sebesar 3,25,
skor tengah (median )
sebesar 3,00, dan skor
dengan frekuensi
tertinggi (modus)
sebesar 3. Sedangkan
simpangan baku
sebesar 0,611. Untuk
mendapatkan gambaran
secara visual dapat
dilihat pada distribusi
frekuensi kemampuan
berbahasa dengan
media dispalay aktif
pada histogram seperti
tercantum pada Gambar
berikut:
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4. Kemampuan Berbahasa Dengan Media Gambar
Kemampuan berbahasa dengan media gambar memiliki rentangan

antara 2 sampai dengan 4, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 2,83, skor
tengah (median ) sebesar 3,00, dan skor dengan frekuensi tertinggi (modus)
sebesar 3. Sedangkan simpangan baku sebesar 0,647. Untuk mendapatkan
gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi kemampuan
berbahasa dengan media gambar pada histogram seperti tercantum pada
Gambar berikut:

B.  Uji Persyaratan Analisis
Uji persyaratan yang diperlukan dalam uji analisis varians, adalah uji
normalitas dan homogenitas. Pengujian masing-masing persyaratan dengan
menggunakan taraf signifikan 5%. Adapun hasil pengujian persyaratan sebagai
berikut:
1.  Uji Normalitas

Uji normalitas sebaran skor dilakukan terhadap variabel kemampuan
berbahasa dengan Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas
sebaran skor variabel tersebut disajikan pada Lampiran 3. Persyaratan
normalitas untuk variabel tidak dapat dipenuhi dan hasilnya dapat
dilaporkan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel   4.1.  Ringkasan Uji Normalitas
No. Variabel Nilai

K-S-Z
p Sigf.=5% Kesimpulan

1 Kemampuan Berbahasa 3,069 0,000 0,025 Tidak Normal

2. Uji Homogenitas
Hasil analisis statistika dengan SPSS-PC 16.0 for Windows untuk uji
homogenitas disajikan dalam Lampiran 4.  Pengujian kesamaan varian
kekeliruan secara univarian dilakukan dengan uji Levene’s yang hasil
pengujiannya disajikan pada Tabel 4.2. Hasil uji Levene’s menunjukkan bahwa
nilai F untuk variabel terikat kemampuan berbahasa adalah sebesar 1,367
dengan taraf signifikansi sebesar 1,367 lebih besar dari kriteria α=0,05.
Hasil pengujian homogenitas tersebut diringkas pada Tabel berikut:

Tabel  4.2. Ringkasan Uji Homogenitas
No. Variabel Nilai P Sigf.=5% Kesimpulan
1. Kemampuan Berbahasa 1,367 0,257 0,05 Homogen

Disimpulkan bahwa varians kesalahan skor dari variabel terikat untuk variasi
skor variabel bebasnya adalah tidak homogen atau heterogen. Hal ini berarti uji
persyaratan homogenitas untuk variabel tidak dapat dipenuhi.

C.  Analisis Data
Analisis varians tidak dapat digunakan karena persyaratan analisis uji
normalitas tidak terpenuhi, maka digunakan analisis uji nonparametrik yaitu
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analisis uji Mann-Whitney. Analisis Uji Mann-Whitney digunakan untuk
menguji hipotesis:

1. Hipotesis pertama berbunyi terdapat perbedaan kemampuan berbahasa
antara menggunakan model pembelajaran atraktif dengan menggunakan
model pembelajaran konvensional siswa kelompok A TK Permai dan TK
Persada kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Hipotesis kedua berbunyi terdapat perbedaan kemampuan berbahasa antara
menggunakan media display aktif dengan menggunakan media gambar
siswa kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo.

1. Pengujian Hipotesis Pertama
1. Hipotesis penelitian pertama yang diuji adalah terdapat perbedaan
kemampuan berbahasa antara menggunakan model pembelajaran atraktif
dengan menggunakan model pembelajaran konvensional siswa kelompok A
TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pengujian
hipotesis diawali dengan merubah hipotesis penelitian ke dalam rumusan
hipotesis statistik sebagai berikut.
Ho-1: Hipotesis nihil berbunyi tidak terdapat perbedaan kemampuan
berbahasa antara menggunakan model pembelajaran atraktif dengan
menggunakan model pembelajaran konvensional siswa kelompok A TK
Permai dan TK Persada kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
Ha-1: Hipotesis alternatif berbunyi terdapat perbedaan kemampuan
berbahasa antara menggunakan model pembelajaran atraktif dengan
menggunakan model pembelajaran konvensional siswa kelompok A TK
Permai dan TK Persada kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
Hasil perhitungan untuk menguji Ho-1 disajikan dalam Tabel 4.3 seperti Tabel
berikut:

Tabel   4.3.  Uji Mann-Whitney

Model Pembelajaran N Rata-rata
Ranking

Jumlah
Ranking

Kemampuan
Berbahasa

Model Pembelajaran
Atraktif

Model Pembelajaran
Konvensional

Total

80
35

115

63,73
44,91

5098,00
1572,00

Test Statistics
Uraian Kemampuan

Berbahasa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
p

942,000
1572,000

-3,115
0,002

Kemampuan berbahasa dengan menggunakan model pembelajaran atraktif
sebanyak 80 dengan rata-rata rankingnya 63,73, sedangkan kemampuan
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berbahasa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional sebanyak
35 dengan rata-rata rankingnya 44,91. Dengan demikian total pengamatan ada
115.
Hasil analisis statistik U Mann-Whitney dengan nilai U = 942,000, statistik
jumlah rangking  bertanda Wilcoxon W dengan nilai W = 1572,000 dan
statistik z dengan nilai z = -3,115 Nilai probabilitas untuk uji dua pihak
berdasarkan satistik U sebesar p=0,002 lebih kecil dari taraf nyata 0,05.
Dengan demikian terdapat perbedaan kemampuan berbahasa antara
menggunakan model pembelajaran atraktif dengan menggunakan model
pembelajaran konvensional siswa kelompok A TK Permai dan TK Persada
kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis penelitian kedua yang diuji adalah terdapat perbedaan kemampuan
berbahasa antara menggunakan media display aktif dengan menggunakan
media gambar siswa kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo. Pengujian hipotesis diawali dengan merubah hipotesis
penelitian ke dalam rumusan hipotesis statistik sebagai berikut.
Ho-2: Hipotesis nihil berbunyi tidak terdapat perbedaan kemampuan
berbahasa antara menggunakan media display aktif dengan menggunakan
media gambar siswa kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.
Ha-2: Hipotesis alternatif berbunyi terdapat perbedaan kemampuan
berbahasa antara menggunakan media display aktif dengan menggunakan
media gambar siswa kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.
Hasil perhitungan untuk menguji Ho-2 disajikan dalam Tabel 4.4 seperti Tabel
berikut:

Tabel   4.4.  Uji Mann-Whitney
Media N Rata-rata

Ranking
Jumlah
Ranking

Kemampuan
Berbahasa

Media Display
Aktif

Media Gambar
Total

56
59

115

67,68
48,81

3790,00
2880,00

Test Statistics
Uraian Kemampuan

Berbahasa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
p

1110,000
2880,000

-3,394
0,001

Kemampuan berbahasa dengan menggunakan media display aktif sebanyak 56
dengan rata-rata rankingnya 67,68, sedangkan kemampuan berbahasa dengan
menggunakan media gambar sebanyak 59 dengan rata-rata rankingnya 48,81.
Dengan demikian total pengamatan ada 115.
Hasil analisis statistik U Mann-Whitney dengan nilai U = 1110,000, statistik
jumlah rangking  bertanda Wilcoxon W dengan nilai W = 2880,000 dan
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statistik z dengan nilai z = -3,394 Nilai probabilitas untuk uji dua pihak
berdasarkan satistik U sebesar p=0,001 lebih kecil dari taraf nyata 0,05.
Dengan demikian terdapat perbedaan kemampuan berbahasa antara
menggunakan media display aktif dengan menggunakan media gambar siswa
kelompok A TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

PEMBAHASAN
1. Perbedaan kemampuan berbahasa antara menggunakan model atraktif dan

model konvensional.
Hasil penelitian ini yang secara nyata menolak H0 menunjukkan bahwa

pembelajaran model atraktif memberi sumbangan lebih nyata dibanding
pembelajaran konvensional dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran kedua
model tersebut memang memberi sumbangan terhadap peningkatan
kemampuan berbahasa anak, tetapi model atraktif memberikan hasil lebih kuat.
Bila dikaitkan dengan teori perolehan bahasa pada anak seperti diuraikan pada
Bab 2 sebelumnya  tampaknya kedua model berpengaruh sama terhadap
kemampuan bahasa pada anak. Namun hasil kemampuan berbahasa pada
pembelajaran model atraktif lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa
mekanisme perolehan bahasa seperti imitasi, pengkondisian, dan kognisi sosial
pada model pembelajaran atraktif lebih dapat bekerja kuat dibanding
pembelajaran konvensional. Unsur-unsur menirukan, penyediaan kondisi
berdasar media atau alat peraga yang disiapkan dan dilaksanakan oleh anak
secara atraktif (langsung melakukan unjuk kerja), dan interaksi dengan guru
dan siswa lain memberikan penguatan pada kemampuan berbahasa anak
sehingga perolehan bahasanya lebih baik.

Di sisi lain adanya penggunaan media dalam pembelajaran atraktif
kemungkinan memberikan penguatan yang signifikan sehingga kognisi anak
menjadi lebih baik dalam mengolah perolehan bahasa, dan pada akhirnya
perolehan kemampuan berbahasanya menjadi lebih baik. Dengan interaksi aktif
antara anak dan guru, anak dan anak, serta anak dengan media atraktif yang
disediakan dalam pembelajaran model atraktif ini dapat digunakan sebagai cara
untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya pada anak usia dini
(taman kanak-kanak). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan
berbahasa anak usia dini (taman kanak-kanak) dengan pembelajaran atraktif
dapat berjalan lebih baik.

Jika dikaji dari tahap-tahap perkembangan kemampuan berbahasa
anak, pembelajaran atraktif memperkuat berkembangnya tahap-tahap
perkembangan kemampuan berbahasa anak. Pada tahap fantasi (magical
stage), pembelajaran atraktif mampu memperkuat model/contoh tentang
perlunya membaca, membacakan sesuatu pada anak, dan membicarakan buku
pada anak sehingga anak terdorong dan berimajinasi tertentu yang pada
akhirnya dapat mengembangkan perolehan dan kemampuan berbahasanya.
Tahap pembentukan konsep diri (self concept stage) dalam pembelajaran
atraktif ini anak melibatkan diri dalam kegiatan membaca, memberi makna
pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku, menggunakan
bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisan.

Pada Tahap membaca gambar (bridging reading stage) anak menjadi
sadar pada cetakan (gambar) yang tampak serta dapat menemukan kata yang
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sudah dikenalnya, dapat mengungkapkan kata-kata yang memiliki makna
dengan dirinya, dapat mengulang kembali cerita yang tertulis, dapat mengenal
cetakan atau gambar  kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya serta sudah
mengenal abjad.

Sedangkan pada tahap pengenalan bacaan (take-off reader stage) anak
menggunakan tiga system isyarat (graphoponic), semantic dan syntactic)
secara bersama-sama. Anak membaca pada bacaan, mulai mengingat kembali
cetakan pada konteksnya, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan
serta membaca berbagai tanda seperti kotak susu, pasta gigi atau papan iklan.
Pada tahap keempat ini peran orang tua dan guru masih harus membacakan
sesuatu untuk anak-anak sehingga mendorong anak membaca suatu pada
berbagai situasi. Orang tua dan guru jangan memaksa anak membaca huruf
secara sempurna.

Pada tahap terakhir yaitu tahap membaca lancar (independent reader
stage) anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda-beda secara
bebas. Menyusun pengertian dari tanda, pengalaman dan isyarat yang
dikenalnya, dapat membuat perkiraan bahan-bahan bacaan. Bahan-bahan yang
berhubungan secara langsung dengan pengalaman anak semakin mudah
dibaca. Peran orang tua dan guru pada tahap kelima, masih tetap membacakan
berbagai jenis buku pada anak-anak. Tindakan ini akan mendorong agar dapat
memperbaiki bacaannya. Membantu menyeleksi bahan-bahan bacaan yang
sesuai serta mengajarkan cerita yang berstruktur.

2. Perbedaan kemampuan berbahasa antara menggunakan media display aktif
dan media gambar

Hasil analisis data pada bab sebelumnya tentang perbedaan
kemampuan berbahasa antara pembelajaran menggunakan media display aktif
dan media gambar menunjukkan hasil yang signifikan yaitu kemampuan
berbahasa pada siswa taman kanak-kanak yang pembelajarannya
menggunakan media display aktif lebih baik dibanding dengan menggunakan
media gambar. Ini menunjukkan bahwa teori perolehan bahasa dan
kemampuan berbahasa, baik teori nature dan nuture, dapat diterima berdasar
hasil pembelajaran menggunakan ke dua media tersebut. Kemampuan
berbahasa anak (taman kanak-kanak) dalam pembelajaran dengan
menggunakan media display aktif memang memberikan hasil yang lebih baik
dibanding dengan menggunakan media gambar.

Media display merupakan media yang berbentuk papan flanel yang
efektif sekali untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu,
terutama untuk anak-anak usia dini (taman kanak-kanak). Papan berlapis kain
flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar-gambar yang akan disajikan
dapat dipasang dan dilepas dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali.
Dengan media display aktif pembelajaran di taman kanak-kanak lebih atraktif
dan efesien, sehingga pembelajaran baik bercerita gambar seri, permainan
membaca dan menulis dengan cara menempelkan huruf sesuai dengan gambar
serta membilang dengan benda. Karena penyajiannya seketika, selain menarik
perhatian siswa penggunaan display aktif dapat membuat sajian lebih efesien.

Hal di atas sesuai dengan Piaget yang menyatakan bahwa pandangan
tradisional tehadap pengetahuan sebagai adanya realitas lahiriah, obyektif dan
tetap. Subyek menerima secara pasif realitas obyektif tersebut. Subyek pada
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dasarnya dilihat sebagai suatu tabula rasa bagaikan sehelai kertas yang kosong
(Piaget, 1988). Di sisi lain pandangan tradisional tentang pengetahuan adalah
sebagai usaha untuk mencari suatu realitas dengan berbagai cara. Pengetahuan
dikatakan benar bila terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berkorespondensi
secara akurat dan cocok dengan apa yang ada dalam dunia realitas
(Glasersfeld, 1989). Dengan pembelajaran menggunakan media display berarti
menyediakan realitas obyektif yang menarik untuk anak usia dini maka akan
memberikan penguatan pada sistem kognisi anak sehingga kemampuan
berbahasanya juga makin meningkat pula. Bila dibandingkan dengan media
gambar, memang juga memberikan realitas obyektif namun media gambar
kurang kuat karena realitas obyeknya tidak selengkap seperti media display

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Terdapat perbedaan kemampuan berbahasa siswa kelompok A yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran atraktif dan model
pembelajaran konvensional di TK Permai dan TK Persada kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.

2. Terdapat perbedaan kemampuan berbahasa siswa  kelompok A yang
pembelajarannya menggunakan media display aktif dengan media gambar di
TK Permai dan TK Persada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Saran
1. Setiap anak memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan

penuh tantangan. Kegemaran anak adalah mencoba hal-hal yang dianggap aneh
dan baru. Oleh karena itulah belajar bagi mereka adalah memecahkan setiap
persoalan yang menantang. Dengan demikian guru berperan dalam memilih
bahan-bahan belajar yang dianggap penting untuk dipelajari oleh siswa.

2. Display aktif dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bahasa anak
dimana anak dapat mengkomunikasikan gagasan-gagasannya melalui gambar.
Untuk itu para guru diharapkan mulai mengembangkan metode pembelajaran
agar kognitif anak berkembang secara maksimal.

3. Dengan adanya pembelajaran atraktif akan mempunyai responsive yang tinggi
untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar tanpa adanya pemaksaan pada diri
anak, untuk itu sebagai guru perlu menerapkannya.

4. Dengan berlakunya otonomi sekolah maka guru diberi kebebasan untuk
merencanakan, melaksanakan program pendidikan dengan tujuan untuk
meningkatkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik.

5. Dalam melaksanakan preses belajar mengajar, guru diharapkan mempunyai
persiapan waktu yang cukup sehingga mencapai hasil yang maksimal.

6. Pemilihan strategi-strategi pembelajaran yang sesuai, kreatif, dan inovatif
diprediksi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Dalam hal ini
bagi peneliti lanjutan disarankan agar tidak hanya meneliti model
pembelajarannya, tetapi disarankan agar menguji keefektifan strategi
pembelajaran lain untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa terutama
dalam kaitannya ketrampilan kognitif siswa.
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PENGARUH KEUTUHAN KELUARGA DAN GAYA BELAJAR
TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKN SISWA SMPN 1 DAN  SMPN 2

SINGGAHAN TUBAN TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Sri Purwatiningsih7

Rufi’i

Abstract

This study aims to identify the influence of the family integrity of Civics
student academic achievement by considering aspects of student learning styles.
This study is an experiment with the technique used in data regression analysis.
The calculation results show the R value of 0.872, meaning that the relationship
between the two independent variables simultaneously or jointly with the
dependent variable is positive and strong. Testing hypotheses of this study
indicate that: 1) there is significant relationship between the family integrity of
learning achievement, 2) there is a less significant effect between learning styles
on student achievement, and 3) there is a simultaneous interaction between family
unity and learning styles on students' learning achievement Civics. Another
finding is 76% family integrity and learning styles are collectively able to
influence academic achievement.

Keywords: family integrity, learning styles, student achievement, Civic subject.

PENDAHULUAN
Pendidikan sekolah bertujuan menghasilkan perubahan-perubahan positif

pada perilaku siswa.  Bimbingan yang diberikan guru dalam menghadapi
masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan siswa sangat tepat diberikan di
sekolah, agar setiap siswa dapat berkembang kearah pencapaian perkembangan
diri maksimal baik di sekolah, masyarakat, maupun di keluarga.  Tujuan tersebut
bisa diwujudkan melalui keseriusan para pendidik mengikuti perkembangan dan
pertumbuhan anak, studi, seleksi, kelengkapan bahan pengajaran dan kegiatan-
kegiatan sekolah, kajian-kajian mengenai metode-metode dan teknik-teknik
pembelajaran yang baik.

Salah satu yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang siswa adalah
keluarga. Keutuhan keluarga atau integritas keluarga sangat berpengaruh terhadap
sikap dan perkembangan anak, baik di dalam sikap sosial maupun sikap terhadap
kepribadiannya, termasuk terhadap prestasi belajar anak. Erwan Yulianto bukunya
menyatakan bahwa: “Pada umumnya anak yang dilahirkan dan dibesarkan
ditengah-tengah keluarga yang harmonis akan tumbuh dan berkembang menjadi
individu-individu yang tidak tercela. Dan sebaliknya anak yang tumbuh dalam
keluarga yang penuh sengketa akan tumbuh dan berkembanglah individu-individu
yang “awat” (Kartono, 2000:8).  Dengan demikian nampaklah jelas bahwa
lingkungan keluarga akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak.
Kasus-kasus seperti misalnya perkelahian siswa dalam suatu sekolah, aksi
membolos dan lain sebagainya seharusnya mendapat perhatian yang serius dari

7 Penulis adalah dosen pada Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya
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berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari pendidik, masyarakat umum,
penegak hukum, terlebih-lebih keluarga dari siswa tersebut.

Dengan adanya keutuhan, keharmonisan melalui pola asuh yang baik,
seseorang mampu mencapai sebuah prestasi. Sebuah prestasi yang dicapai
mungkin tidak dapat memenuhi puncak kepuasan, tapi sebuah prestasi yang
dicapai berdasarkan motivasi tinggi yang berasal dari keluarga terdekat
merupakan usaha maksimal yang telah dilaksanakan, jika hasilnya “seperti itu”,
itulah hasil yang harus kita syukuri. Itulah kebahagiaan, itulah kepuasan yang
sesungguhnya dari usaha kita.

Setiap anak mempunyai cara yang optimal dalam mempelajari informasi
baru, karena itu setiap guru hendaknya memahami hal tersebut, agar dapat
menggunakan cara-cara yang tepat dalam mengajar.  Dengan mengetahui gaya
belajar siswa, guru dapat menolong siswa dalam pembelajaran, dan berharap
siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Gaya belajar adalah cara belajar
yang dimiliki siswa untuk memahami materi dengan cepat. Setiap manusia
memiliki gaya belajar yang unik dan kekuatan tersendiri. Tidak ada gaya belajar
yang lebih baik atau lebih buruk daripada gaya belajar yang lain. Secara umum
gaya belajar dapat dibedakan menjadi 3, yakni: Gaya Belajar Visual, Gaya Belajar
Auditorial, dan Gaya Belajar Kinestetik.

Bertolak dari uraian di atas dan terkait dengan kurangnya kualitas
pembelajaran serta rendahnya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKn,
maka perlu adanya penelitian yang mampu mengakomodir gaya belajar siswa dan
lemahnya guru dalam mengembangkan pembelajaran. Prestasi belajar siswa di
sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa itu sendiri dan 30% dipengaruhi
oleh lingkungan (Clark dalam Supriyanto, 2005:48). Karena itu peranan guru
dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan berbagai faktor baik yang
bersifat endogen dari siswa itu sendiri (internal) maupun eksogen (eksternal).

Prestasi belajar pada hakekatnya akan dipengaruhi oleh dua faktor utama,
yakni faktor yang melekat pada diri siswa itu sendiri (faktor internal) dan faktor
yang berada di luar siswa yang bersangkutan (faktor eksternal). Faktor internal
utamanya menyangkut masalah kecerdasan, motivasi, gaya belajar, minat dan
kondisi fisik peserta didik. Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini antara
lain adalah guru selaku pendidik dengan berbagai perannya, peran orang tua,
fasilitas belajar, peraturan sekolah dan lingkungan belajar. Dengan demikian
faktor eksternal terutama guru dalam proses pembelajaran perlu adanya variasi
dalam penyampaian materi pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan
semangat belajar dengan meningkatkan teknologi belajar. Keberadaan kejiwaan
siswa dan faktor keutuhan keluarga  bila dilaksanakan dengan baik dan penuh
persiapan sangat mendukung meningkatnya prestasi belajar siswa.

Faktor eksternal seperti keadaan keluarga, dalam hal ini adalah keutuhan
keluarga siswa. Di Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (wali siswa SMPN 1
dan SMPN 2 Singgahan) banyak yang merantau ke luar daerah bahkan ke negara
lain sehingga hal ini menjadi salah satu factor yang kemungkinan mempengaruhi
keadaan siswa adalah ketidak utuhan keluarga.  Dengan mempertimbangkan
kondisi khusus keadaan keluarga siswa maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Keutuhan Keluarga dan Gaya Belajar terhadap
Prestasi Belajar PKn Siswa SMP 1 dan SMPN 2 Singgahan Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.” Sehingga tujuan penelitian
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adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh antara keutuhan keluarga terhadap prestasi
belajar PKn siswa; 2) Pengaruh antara antara gaya belajar terhadap prestasi
belajar PKn siswa; dan 3) Interaksi antara keutuhan keluarga dan gaya belajar
terhadap prestasi belajar PKn siswa.

METODE
Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang menjadi
perhatian. Hubungan dari variable yang diteliti dipaparkan pada Gambar 1 di
bawah berikut:

Gambar 3.1
Rancangan Penelitian

Populasi dan Sampel
Sugiyono (2003:72) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan populasi,

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari,
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi itu bukan hanya orang, melainkan
juga bisa berupa benda-benda alam yang lain. Selain itu, populasi juga bukan
sekedar menyangkut masalah jumlah dari obyek atau subyek tetapi juga bisa
mencakup keseluruhan karakterisrik yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang
diteliti. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002:108).
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 1
Singgahan berjumlah 711 siswa dan SMPN  2 sebanyak 224 siswa sehingga
semua berjumlah 935 siswa.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi (Sugiyono, 2003:56). Sedangkan menurut Arikunto (2002:109) Sampel
adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. jika populasinya kurang dari 100
maka semua dijadikan sampel, tetapi jika lebih banya dapat diambil 10%-15%.
Sampel diambil berdasarkan randum (Random Sampling), yakni sejumlah 94
siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.
Berikut rincian sampel yang dapat dilihat pada Tabel 1:

Keutuhan Keluarga (X1)
-Keluarga tidak utuh

- Keluarga Utuh

Prestasi Belajar
(Y)

Gaya Belajar (X2):
-Visual

-Auditori
- kinestetik
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Tabel 1. Sampel Penelitian

NO. NAMA SEKOLAH
KELAS

JUMLAH
VII VII VII

1.
2.

SMPN 1 Singgahan
SMPN 2 Singgahan

24
7

23
8

24
7

71
22

JUMLAH 31 31 31 94

Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Penelitian  ini melibatkan dua variabel bebas (independent) Keutuhan

Keluarga (X1)  dan gaya belajar ( X2 ), serta satu variabel terikat (dependent) yaitu
prestasi belajar fisika (Y) siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.  Varibel keutuhan keluarga Keluarga difahami sebagai
“orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah; bapak serta ibu dan
anak-anaknya; satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat” (KBBI:
2005). Sebuah keluarga dikatakan tidak utuh bila keberadaan dan atau hubungan
komunikasi antara anak-ayah-ibu terputus karena sesuatu. Keluarga merupakan
salah satu dari trilogi pendidikan, sebuah keluarga yang utuh dan harmonis
diharapkan mampu membantu secara signifikan terhadap suksesnya tujuan
pendidikan. Ketuhan keluarga merupakan keadaan dan keberadaan keluarga di
rumah siswa. Indikatornya minimal meliputi: Ayah dan ibunya masih hidup, Ayah
dan ibunya masih dalam ikatan pernikahan dan Ayah dan ibunya berdomoisili/
mendampingi hidup siswa di rumah.

Variabel gaya belajar Merupakan perbedaan gaya belajar yang
dimiliki siswa dalam mengikuti  pembelajaran berbasis masalah
untuk meningkatkan prestasi belajar PKn. Gaya belajar ini meliputi: visual,
audio, dan kinestik yang digali  melalui angket yang disebar untuk
siswa. Indikator Variabel ini adalah: penggunaan gaya belajar Visual,
Penggunaan gaya belajar Auditorial dan Penggunaan gaya belajar Kinestik.

Sedangkan variabel prestasi belajar Siswa dalam penelitian ini adalah
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika siswa SMPN 1 dan SMPN 2
Singgahan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009. Pengukuran variabel ini dilakukan
dengan tes hasil belajar yang mencakup ranah kognitif pada aspek pengetahuan
(Knowledge), Pemahaman (Comprehension), dan penerapan (aplication). Variabel
ini dengan indikator : Kemampuan pengetahuan PKn, Kemampuan penerapan
pengetahuan PKn dan Prestasi siswa setelah postes.

Instrumen Penelitian
Langkah awal dalam penyusunan instrumen penelitian adalah menetapkan

variabel-variabel yang akan diteliti selanjutnya menentukan indikator yang akan
diukur dalam proses olah data. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial penelitian ini
menggunakan skala likert digunakan. Dengan skala likert maka variabel yang
akan diukur diberikan definisi operasionalnya dan dijabarkan menjadi indikator-
indikator variabel.
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Indikator-indikator tersebut sebagai titik tolak untuk penyusunan item-item
instrumen berupa butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Berikut kisi-kisi
instrumen yang disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Variabel Indikator Alat ukur

Keutuhan
Keluarga

(X1)

a.
1) Ayah dan ibunya masih hidup
2) Ayah dan ibunya masih dalam ikatan pernikahan
3) Ayah dan ibunya berdomisili/ mendampingi hidup

siswa di rumah

Obs
ervasi,

wawancara
dan Angket

Gaya
Belajar

(X2)

6) Kebiasaan dalam mengikuti pelajaran.
7) Kebiasaan dalam memantapkan pelajaran
8) Kebiasaan memecahkan soal
9) Kebiasaan dalam membaca
10) Kebiasaan dalam menghadapi ujian.

Ang
ket

Prestasi
Belajar

(Y)

Jumlah nilai yang dicapai oleh siswa pada saat
postes penelitian ini.

Tes

Selanjutnya kisi-kisi tersebut disusun sebagai pedoman pembuatan
instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan angket. Kuesioner/ angket,
menyajikan beberapa pernyataan/ pertanyaan, responden tinggal memberikan
ceklis salah satu kolom jawaban yang telah disediakan. Adapun lima jawaban
yang di pakai dalam kuesioner/ angket ini menggunakan Skala Likert yaitu:  a)
Sangat Setuju (SS),  b) Setuju (S) c) Ragu-Ragu (RR),  d) Kurang Setuju (KS),  e)
Tidak Setuju (TS). Sedangkan untuk reliabilitas angket digunanakan langkah-
langkah penggolongan/ kategori sebagai berikut:
d. Kriteria jawaban angket.

 Sangat Setuju (SS): apabila dalam pernyataan/pertanyaan sangat  sesuai
sekali  dengan  kenyataan  apa adanya.

 Setuju (S): apabila  dalam  pernyataan/pertanyaan  sesuai dengan
kenyataan apa adanya.

 Ragu-ragu (RR): apabila dalam pernyataan/pertanyaan kadang sesuai,
kadang tidak sesuai dengan kenyataan apa adanya.

 Kurang Setuju (KS): apabila dalam pernyataan/pertanyaan kurang sesuai
dengan kenyataan apa adanya.

 Tidak Setuju (TS): apabila dalam pernyataan/pertanyaan tidak sesuai
dengan kenyataan apa adanya.

e. Skor jawaban angket.
 Sangat Setuju (ST): skor 5
 Setuju (S): skor 4
 Ragu - ragu (RR): skor 3
 Kurang Setuju (KS): skor 2
 Tidak Setuju (TS): skor 1

f. Kriteria Interprestasi Skor
Angka   0 % - 20 % :  Sangat Lemah
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Angka  21 % - 40 % :  Lemah
Angka  41 % - 60 % :  Cukup
Angka  61 % - 80 % :  Kuat
Angka  81 % - 100 % :  Sangat Kuat

Terhadap Instrumen Penelitian dilakukan Uji coba validitas dan reliabilitas data
dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi komputer program SPSS.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ada dua yaitu angket dan tes.  Angket adalah

dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan atau pernyataan langsung kepada
responden. Angkut bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Keutuhan
Keluarga dan gaya belajar yang mereka miliki. Angket diedarkan pada responden
sebelum diadakan perlakuan terhadap kelas eksperimen.

Test merupakan pemberian sejumlah soal setelah pembelajaran (postes)
sebagai pengukuran prestasi belajar siswa. Materi tes prestasi belajar adalah
buatan guru yang sesuai dengan pokok bahasan.

Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan

menggunakan tehnik analisis deskriptif statistik, analisis inferensial correlation
product moment (korelasi ganda), analisis regresi berganda, uji T-test untuk
menguji hipotesis parsial dan uji F test untuk menguji hipotesis simultan serta Uji
Determinasi dengan komputer program SPSS for Windows 16.0.

Analisis yang dilakukan adalah deskriptif statistik dan analisis varians.
Analisis Diskritip Statistik Statistik diskriptif adalah statistik yang digunakan
untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum.

Dalam statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data,
dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi; grafik garis maupun batang;
diagram lingkaran; piktogram; penjelasan kelompok melalui modus, median,
mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku.

Skor data yang diperoleh secara keseluruhan akan dideskripsikan secara
kwantitatif dalam bentuk tabel distribusi frekwensi dan prosentase dengan
mentabulasikannya menurut masing-masing variabel. Pendistribusian faktor dan
variabel ini akan disusun dengan cara menentukan kelas interval.

Penelitian ini akan menganalisis data primer yang telah di peroleh dengan
menggunakan tehnik analisa statistik Parametrik. Karena data kedua variabel
berbentuk interval atau ratio dan sumber data dari dua variabel adalah sama,
jumlah sampelnya juga sama maka analisis yang paling tepat digunakan untuk
menguji kuat lemahnya dan positif atau negatif interaksi kedua variabel tersebut
adalah correlation product moment dari Karl Pearson dengan taraf sigifikansi
10%.

Anova merupakan salah satu metode analisis yang di dalamnya terdapat
jumlah kuadrat antara item (between people) , rerata kuadrat (mean squar), derajat
kebebasan (DF),  Jumlah kuadrat antar subjek (Within People), jumlah derajat
residual, F-hitung, probabilitas yang akan dijadikan tolak ukur dari uji hipotesis,
yang kesemuanya itu (Anova/ Analysis of Variance) dapat pula diambil dari
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proses regresi metode enter dalam upaya untuk menguji hipotesis penelitian.
Anova dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh eksperient
learning model terhadap Prestasi Belajar, Pengaruh gaya belajar terhadap Prestasi
Belajar dan Pengaruh eksperient learning model dan gaya belajar terhadap
Prestasi Belajar.

HASIL PENELITIAN
Statistik Deskriptif

Tabel 5: Deskripsi statistik

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

PRESTASI 72.5957 5.28809 94

KEUTUHAN 4.35 .581 94

GAYA_BEL 2.20 .798 94

Tabel di atas merupakan hasil analisis statistik dekriptif melalui program
SPSS, nampak jelas bahwa nilai rata-rata Y (Prestasi Belajar Siswa)= 72,5957 dan
simpangan bakunya (Standart deviasinya) = 5,28809; Rata-rata skor X1
(Keutuhan Keluarga) = 4,35 dan simpangan bakunya= 0,581; Rata-rata skor X2
(Gaya Belajar) = 2,20 dan simpangan bakunya= 0,798. N adalah jumlah siswa
yaitu 94 siswa.
Korelasi Variabel Penelitian

Keutuhan Keluarga terhadap Prestasi Belajar Siswa terdapat korelasi yang
signifikan dimana korelasi positif dengan besar 0,841 pada taraf signifikansi
sebesar  0,000; antara Gaya Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa terdapat
korelasi sebesar 0,370 pada taraf signifikan 0,005; sedangkan antara gaya belajar
dengan Keutuhan Keluarga terdapat korelasi sebesar 0,186 pada taraf signifikan
0,103. Berikut ini adalah tabel korelasinya:

Tabel 6.  Korelasi antar Variabel
Correlations

PRESTASI KEUTUHAN GAYA_BEL

Pearson Correlation PRESTASI 1.000 .851 .267

KEUTUHAN .851 1.000 .147

GAYA_BEL .267 .147 1.000

Sig. (1-tailed) PRESTASI . .000 .005

KEUTUHAN .000 . .079

GAYA_BEL .005 .079 .

N PRESTASI 94 94 94

KEUTUHAN 94 94 94

GAYA_BEL 94 94 94
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Berdasar hasil olahan data lewat program SPSS tersebut, berarti bahwa
data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisir pada populasi, atau berarti
bahwa data tersebut mencerminkan keadaan populasi.

Untuk mengetahui hubungan antara Variabel bebas dengan variabel terikat
secara simultan, dapat dilihat dari model Summaryb.  Pada hasil pengolahan data
nilai R sebesar 0,745, artinya hubungan antara kedua variabel bebas secara
simultan atau bersama-sama dengan variabel terikat adalah positif dan kuat,

0.147

Gambar 2: Nilai Hubungan Secara Parsial Dan Simultan

Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y
Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat

di masa mendatang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 7:  Coefficients Hasil Penelitian
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

95% Confidence
Interval for B Correlations

B
Std.
Error Beta

Lower
Bound

Upper
Bound

Zero-
order Partial Part

1 (Constant) 37.618 2.164 17.382 .000 33.319 41.917

KEUTUHAN
7.552 .487 .830 15.522 .000 6.586 8.519 .851 .852 .821

GAYA_BEL .961 .355 .145 2.711 .008 .257 1.666 .267 .273 .143

a. Dependent Variable:
PRESTASI

Dari hasil pengolahan data tersebut di atas maka dapat dikemukakan
persamaan regresinya sebagai berikut:

Y = 37,618 + 7,552 X1 + 0.961 X2

Keterangan:
X1: Keutuhan Keluarga; X2: Gaya Belajar;  Y: Prestasi Belajar

Besarnya pengaruh Keutuhan Keluarga (X1) dan Gaya Belajar (X2)
terhadap Prestasi Belajar (Y) diketahui dengan melihat nilai Coefficienta Regresi.
Nilai a = 37,618 artinya jika tanpa X1 dan X2 maka prestasi belajar 37,618. Nilai
b1 = 7,552 artinya jika pengaruh Keutuhan Keluarga naik sebanyak 1 kali maka
prestasi belajar siswa akan turun sebanyak 7,552 kali dengan syarat nilai a dan X2

diabaikan. Nilai b2 = 0.961 artinya jika pengaruh gaya belajar fisika naik satu kali,

0,851
X1

X2

Y

0,869
0,267
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maka prestasi siswa akan turun sebesar 0.961 kali dengan syarat a dan X1

diabaikan.
Fungsi persamaan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi besarnya

prestasi belajar fisika siswa di masa mendatang, tergantung besarnya variabel X1

dan X2. Jika Keutuhan Keluarga dan gaya belajar fisika tinggi, maka prestasi
belajar siswa rendah. Sebaliknya jika Keutuhan Keluarga dan gaya belajar rendah
maka prestasi belajar siswa akan naik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
Keutuhan Keluarga dan gaya belajar mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap prestasi belajar siswa.

Tabel 7. Model Summaryb

Model R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate

Change Statistics

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .863a .745 .740 2.69761 .745 133.187 2 91 .000
a. Predictors: (Constant), Gaya Belajar, keutuha

b. Dependent Variable: PRESTASI

Selain korelasi ganda (antara X1 dan X2 terhadap Y), pada Tabel 4.5
(Model Summary) juga mampu dilihat seberapa besar koefesien determinasi (R
Squar) yang menunjukkan persentase pengaruh Keutuhan Keluarga dan gaya
belajar terhadap prestasi belajar, yakni sebesar 0,745. Itu berarti sebesar 74,5%
Keutuhan Keluarga dan gaya belajar secara bersama mampu mempengaruhi
prestasi belajar.

Pengujian Hipotesis
1. Uji thitung

Pengujian hipotesis parsial antara Keutuhan Keluarga dengan prestasi
belajar ditolak atau diterima digunakan uji-t sebagaimana pada tabel 4.4
(Coefficients Hasil Penelitian) di atas, maka dapat dilihat pada out-put
Coefficients thitung sebesar 15,522 setelah dibandingkan dengan t-tabel ternyata
lebih besar dari t-tabel (1.67), dengan taraf kesalahan 5%, yang berarti Ha diterima
dan Ho ditolak maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel X1 dengan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa
Keutuhan Keluarga berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar PKn pada
siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.

Uji hipotesis kedua nilai thitung sebesar 2.952, nilai tersebut setelah
dibandingkan ternyata lebih besar dari ttabel (1.67) dengan taraf kesalahan 5%,
yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak maka dapat dikatakan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y, sehingga dapat
disimpulkan bahwa gaya belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn pada
siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.
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2. Uji fhitung

Tabel 8 Anova
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1938.422 2 969.211 133.187 .000a

Residual 662.216 91 7.277

Total 2600.638 93

a. Predictors: (Constant), Gaya belajar, keutuhan keluarga

b. Dependent Variable: PRESTASI

Pada tabel Anova di atas terlihat bahwa F hitung sebesar 133,187 dengan
batas pembilang df1 (derajat kebebasan pembilang) sebesar 2 dan derajat
kebebasan penyebut (df2) sebesar 91. Pada kolom signifikansinya terdapat angka
0,000. Ketentuan signifikansinya apabila nilainya sama atau di bawah 0,05.
Dalam pengertian ini maka Ha diterima (signifikan), sebab nilai signifikansinya
adalahh 0,000.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan F-tabel  memperlihatkan bahwa
F hitung lebih besar dari F tabel. Hal ini dapat dilihat bahwa berdasarkan df1

(pembilang)=2 dan df2 (penyebut)=91 didapat nilai 4,79 untuk taraf db 1% dan
nilai 3,07 untuk taraf db 5%, jadi 133,187 >4,79>3,07. Hasil ini menunjukkan
bahwa Keutuhan Keluarga dan Gaya Belajar mempunyai pengaruh terhadap
prestasi belajar.

PEMBAHASAN
Pada pembahasan ini diuraikan secara berurutan dari hasil uji hipotesis

hasil penelitian yang terkait dengan ”Pengaruh Keutuhan Keluarga dam Gaya
Belajar terhadap Prestasi Belajar PKn Siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan
Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.”  Pembahasan hasil uji hipotesis tersebut
adalah sebagai berikut:

Pengaruh Keutuhan Keluaraga terhadap prestasi belajar
Pada tabel 4.4 (Coefficients Hasil Penelitian) di atas, dapat dilihat pada

out-put Coefficients(a) thitung sebesar 15,522, jika nilai tersebut dibandingkan
dengan t-tabel ternyata lebih besar dari t-tabel (1.66 ), dengan taraf kesalahan 5%,
yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak maka dapat dikatakan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y, sehingga dapat
disimpulkan bahwa Keutuhan Keluarga berpengaruh signifikan terhadap prestasi
belajar siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun Pelajaran
2008/2009.

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
sehari-hari anak, dengan pola asuh yang baik seseorang anak mempunyai
semangat untuk mencapai cita-cita, orang tua bagaikan para supporter yang
memberi semangat pada kita di sepanjang jalan menuju tujuan kita.

Dengan adanya keutuhan, keharmonisan melalui pola asuh yang baik,
seseorang mampu mencapai sebuah prestasi. Sebuah prestasi yang dicapai
mungkin tidak dapat memenuhi puncak kepuasan, tapi sebuah prestasi yang
dicapai berdasarkan motivasi tinggi yang berasal dari keluarga terdekat
merupakan usaha maksimal yang telah dilaksanakan, jika hasilnya “seperti itu”,
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itulah hasil yang harus kita syukuri. Begitu pula terkait dengan prestasi belajar
anal ini, sudah wajar jika keutuhan keluarga memiliki pengaruh dan signifikansi
yang tinggi.

Pengaruh Gaya Belajar terhadap prestasi belajar
Uji hipotesis kedua nilai thitung sebesar 2.711, nilai tersebut setelah

dibandingkan ternyata lebih kecil dari ttabel (1.66) dengan taraf kesalahan 5%,
yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak, maka dapat dikatakan bahwa terdapat
pengaruh antara variabel X2 dengan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan
bahwa gaya belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar PKn siswa SMPN 1 dan
SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun Pelajaran  2008/2009.

Faktor individu siswa dan kondisi individu ditinjau dari segi fisiologis
misalnya terkaita dengan kesehatan jasmani, makanan yang mengandung gizi,
keadaan fungsi jasmani terutama panca indera, kondisi individu ditinjau dari
psikologi yang berupa pengamatan, tanggapan, perhatian, ingatan, inteligensi,
danb motivasi belajar merupakan factor lain yang mempengaruhi gaya belajar
siswa. Dengan demikian walaupun sudah memiliki gaya belajar tetapi jika tidak
didukung dengan faktor lain dari luar diri siswa, maka gaya belajar siswa tidak
akan berkembang menjadi suatu potensi yang mempu mempengaruhi prestasi
belajar siswa secara signifikan. Namun dalam penelitian ini gaya belajar memiliki
pengaruh terhadap prestasi belajar siswa walau cuma rendah (2.711)

Interaksi Keutuhan Keluarga dan Gaya Belajar Secara Bersama-Sama
Terhadap Prestasi Belajar

Untuk mengetahui hubungan antara Variabel bebas dengan variabel terikat
secara simultan, dapat dilihat dari model Summaryb. Pada hasil pengolahan data
nilai R sebesar  0,863. Artinya hubungan antara kedua variabel bebas secara
simultan atau bersama-sama dengan variabel terikat adalah Positif dan kuat.

Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel bebas yakni Keutuhan
Keluarga dan Gaya Belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar dapat
diperoleh dari hasil penggujian hipotesis simultan secara bersama-sama dengan
uji F yang diolah melalui program SPSS 16.0 for windows. Dapat dilihat dari
tabel Anova nilai F-hitung sebesar 133,187 setelah dikonsultasikan dengan F-tabel
dengan taraf kesalan 5% nilainya sebesar 3,07 yang artinya F-hitung hasilnya
lebih besar dari nilai F-tabel, hal ini menunjukan pengaruh variabel terikat dengan
variabel bebas adalah signifikan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Keutuhan Keluarga
dan gaya belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar PKn siswa SMPN
1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009, yakni adanya
pengaruh yang signifikan. Hal ini wajar, bila Keutuhan Keluaraga dan gaya
belajar diperhatikan dengan seksama dan bersama-sama dalam
mengkolaborasikan dan saling melengkapi, maka akan berpengaruh dalam proses
pembelajaran, terutama dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Dalam konteks
penelitian ini adalah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn.

Selain korelasi ganda (antara X1 dan X2 terhadap Y), pada Tabel 4.5
(Model Summary) juga menunjukkan seberapa besar koefesien determinasi (R
Square) yang menunjukkan persentase pengaruh keutuhan keluarga dan gaya
belajar terhadap prestasi belajar, yakni sebesar 0,745. Itu berarti sebesar 74,5%
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Keutuhan Keluarga dan gaya belajar secara bersama mampu mempengaruhi
prestasi belajar. Dan itu berarti pula bahwa faktor lain sisanya (25,5%) juga akan
mampu mempengaruhi prestasi belajar siswa ini.

SIMPULAN DAN SARAN
Sebagai gambaran dari hasil dan harapan dari penyelesaian penelitian ini

penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

Simpulan
Setelah diadakan analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:
1. Ada pengaruh positif antara keutuhan keluaraga terhadap prestasi belajar PKn

siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun Pelajaran 2008/2009.
2. Ada pengaruh positif yang kurang signifikan antara gaya belajar terhadap

prestasi belajar PKn siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.

3. Terdapat interaksi positif antara keutuhan keluarga dan gaya belajar terhadap
prestasi belajar PKn siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Singgahan Tuban Tahun
Pelajaran 2008/2009.

Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan penelitian

yang sekiranya dapat diangkat sebagai saran:
7. Seyogyanya dalam pembelajaran setiap guru selalu memperhatikan kondisi

siswa, sekali-kali perhatikan siswa secara individual dan hendaknya dalam
kegiatan pembelajaran guru juga mengarahkan pada gaya belajar siswa sesuai
yang dimiliki agar proses pembelajaran menyenangkan dan tidak kaku.

8. Untuk lebih dapat menguasai kelas, diharapkan guru mempunyai ketrampilan
yang handal dalam menerapkan pembelajaran, hendaknya guru selalu
meningkatkan profesionalitasnya dan menuemu kembangkan gaya belajar
siswa, sehingga tercipta kelas yang penuh kreatif, inovatif dan menyenangkan.

3. Untuk lebih dapat memberikan hasil penelitian yang sejenis, penelitian ini
diharapkan melibatkan variabel kemampuan intelektual umum, kemampuan
intelektual khusus siswa, cara belajar, pengetahuan dan ketrampilan guru serta
fasilitas belajar. Dengan perluasan variabel tersebut diharapkan hasil
penelitiannya lebih akurat sehingga dapat memberikan informasi yang sangat
berharga dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi

revisi V. Jakarta : Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2003. Dasar dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi

Aksara.
Bahri Djamarah, Saiful. 2002. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. Quantum learning:

Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Bandung:



355

Kaifa.

Dale, E., 1997. Audio Visual Method in Teaching. Holt Rinerhart and
Winston.

De Porter, Bobbi, Mark Reardon dan Sarah Singer Nourie. 2003. Quantum
Teaching: Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-Ruang Kelas.
Bandung: Kaifa.

Dimyati dan Mujiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Rineka
Cipta.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Strategi Belajar-Mengajar. Jakarta: PT. Rineka
Cipta.

Hadi, S., 2000. Seri Program Stutistik Versi 2000 Manual SPS Paket
Afidi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Hamalik, Oemar. 2002. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT.  Bumi Aksara.
Ibrahim, Muslimin dkk. 2000. Pembelajaran kooperatif. Surabaya: UNESA.
Meier, Dave. 2002. The Accelerated Learning Handbook. Bandung: Kaifa.
Nur Mohammad dkk. 2000. Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan

Konstruktiuss dalam Pengajaran. Surabaya : UNESA.
Panen Paulina, Mls. Dkk. 2001. Belajar dan Pembelajaran I. Jakarta. Depdiknas.
Prashnig, Barbara.  2004. The Power of Learning Styles.  Bandung: Kaifa.
Purwanto, M. Ngalim. 1997. Ilmu PendidikanTeoritis dan Praktis. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.
Riyanti, Yatim Riyanto. 2001. Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya :

SIC.
Sudana Degeng, Nyoman. 2001 Makalah Quantum Istructur. Malang: Universitas

Negeri Malang.
Sudjana, Nana. 2004. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.
Sudjana, Nana. 2005. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung, PT.

Remaja Rosdakarya.
Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. .

Jakarta: Bumi Aksara
Suryosubroto. 2006. Proses belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta: PT. Rineka

Cipta.
Teaching and Media A  Systematic Approach. Englewood Cliffs Prentice Hall,

Inc.
Tim Prima Pena. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gita Media Press.
Triton PB. 2005. SPSS 13.0 Terapan Riset Statistik Parametrik. Yogyakarta.

Andi.



356

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN
MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA

PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS V SDN KEMUNING I DAN
II KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN AJARAN 2008 – 2009

Sri Sugiarti
Abstract

Contextual approach (Contextual teaching and learning) is a
teaching approach that viewed from their characteristics meet the
expectations of all parties. Now the concept of learning and teaching
become hope the experts of education and teaching in the "turn on"
maximally class, the class that life is expected to compensate the changes
that occur outside of school so fast. The purpose of this study was to
determine whether there is influence of learning strategies on academic
achievement CTL Mathematics students fifth grade students, to find out
whether there is influence of achievement motivation on academic
achievement grade Mathematics V. in addition, the CTL method is also
useful for students in improving processes and creativity in learning.

Methods used in learning experiments. Data collection tools that
are distributed to the respondents is about the tests created by teachers of
each class and achievement motivation questionnaire made by the
researchers themselves. Further data were analyzed with statistical
analysis techniques using SPSS for windows version 11.5. Based on the
results of hypothesis testing I found there are differences with the
conventional learning strategies towards achievement of contextual
learning mathematics subjects, with the price of F count = 9576 larger
than the F table value 2.620 with significance level of 0.05. In the second
hypothesis test there is no difference low achievement motivation and
high achievement motivation towards learning mathematics achievement,
with the price of F count .007 smaller than the F table at 252.00 with a
significance level of 0.05, so it can be concluded that there was no
interaction between contextual learning strategies (CTL) and
achievement motivation toward mathematics achievement sixth graders I
and II SDN Myrtle Sidoarjo District Tarik the school year 2008-2009.

Keywords: Contextual Learning, achievement motivation, learning
achievement

PENDAHULUAN
Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan

yang baik. Dalam membangun pendidikan masa depan kita harus berani
merumuskan paradigma baru, formula baru, cara-cara baru dan juga metode-
metode baru. Upaya peningkatan mutu pendidikan itu diharapkan dapat
menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu
pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman.
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Dalam konteks pembaruan pendidikan, ada tiga isu utama yang perlu
disoroti, yaitu pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan
efektivitas metode pembelajaran, kurikulum pendidikan harus komprehensif dan
responsif terhadap dinamika sosial, relevan tidak overload dan mampu
mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi. Kualitas
pembelajaran harus ditingkatkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang
memberikan hasil secara optimal. Secara mikro harus ditemukan strategi atau
pendekatan pembelajaran yang efektif.

Mengajar pada hakekatnya merupakan proses menciptakan situasi dan
kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar dan pembelajaran yang
baik. Menurut Weinstain dan Meyer (1986) pengajaran adalah meliputi
mengajarkan bagaimana belajar, bagaimana mengajar, bagaimana berfikir dan
bagaimana memotivasi diri sendiri. Hal serupa diungkapkan oleh Degeng (1989)
bahwa pengajaran adalah merupakan upaya pembelajaran siswa, dengan tujuan
mempengaruhi siswa agar mudah belajar.

Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap
keberhasilan siswa. Guru tidak hanya datang dan pulang tepat waktu,
menyampaikan materi atau informasi guna memenuhi target kurikulum,
mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, namun lebih dari itu hendaknya guru
mampu melaksanakan konsep pembelajaran yang baik serta mampu memotivasi
moral diri siswa agar dapat belajar mandiri. Hal ini perlu dilakukan mulai dari
tingkat pendidikan dasar sampai seterusnya, mengingat pendidikan dasar
merupakan pondasi bagi pendidikan siswa yang lebih tinggi dengan tujuan
memberikan bekal anak kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan
(Depdikbud, 1990). Secara tegas dan lebih luas sasaran akhir dari pendidikan
nasional sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalahpembentukan
insan-insan intelek berjasa yang mampu berfikir secara mandiri (Salim, 1989).

Pola fikir sentralistik, monolitik dan uniformistik mewarnai pengemasan
dunia pendidikan di Indonesia, keputusan selalu dilaksanakan berdasarkan
hierarki-birokrasi, indikator keberhasilan pendidikan dimana anak didik tampak
sejahtera, segala aktivitas belajar menyenangkan dan menggairahkan. Ada
kecenderungan dalam dunia pendidikan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran
bahwa anak akan belajar lebih baik bila lingkungan diciptakan secara alamiah.
Belajar akan lebih bermakna jika anak “mengalami’ sendiri apa yang
dipelajarinya, bukan “mengetahuinya”. Pembelajaran yang berorientasi target
penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi “mengingat” jangka pendek,
tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan masalah dalam kehidupan
jangka panjang. Dan itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. Pendekatan
kontekstual (contextual teaching and learning) adalah suatu pendekatan
pengajaran yang dilihat dari karakteristiknya memenuhi harapan semua pihak.

Sekarang konsep pembelajaran dan pengajaran menjadi tumpuan harapan
para ahli pendidikan dan pengajaran dalam “menghidupkan” kelas secara
maksimal, kelas yang hidup diharapkan dapat mengimbangi perubahan yang
terjadi di luar sekolah sedemikian cepat. Ada sejumlah alasan mengapa
pembelajaran kontekstual dikembangkan sekarang ini, (1) Penerapan konteks
budaya dalam pengembangan silabus, menyusun buku pedoman guru dan buku
teks akan mendorong sebagian besar anak tetap tertarik sekaligus terlibat dalam
kegiatan pendidikan. (2) Penerapan konteks sosial dalam pengembangan silabus,
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penyusunan buku pedoman teks yang dapat meningkatkan kekuatan masyarakat
untuk mendiskusikan berbagai isu yang dapat berpengaruh terhadap
perkembangan masyarakat. (3) Penerapan konteks personal yang dapat
meningkatkan ketrampilan komunikasi akan membantu banyak siswa terlibat
penuh dalam kegiatan pendidikan di masyarakat. (4) Penerapan konteksekonomi
akan berpengaruh peningkatan kesejahteraan sosial. (5) Penerapan konteks politik
dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap beberapa isu yang dapat
berpengaruh terhadap masyarakat. (Abdurohman dan Bintoro, 2000).

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar dimana guru
menghadirkan situasi dunia nyata di dalam kelas dan mendorong siswa membuat
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Melalui konsep itu
hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran
berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan
trasfer pengalaman dari guru kepada siswa. Strategi pembelajaran lebih
dipentingkan dari pada hasil belajar, hasil pembelajaran diharapkan lebih
bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berfikir kritis, melaksanakan
deservasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks
ini siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya dalam status apa dan
bagaimana cara mendapatkan pencapaian tujuan. Oleh karena itu maka sangat
dibutuhkan peranan guru sebagai pengarah dan pembimbing.

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran
yang menekankan pentingnya lingkungan alamiah dalam proses belajar agar kelas
lebih “hidup” dan lebih “bermakna” karena siswa “mengalami” sendiri apa yang
dipelajari sehingga memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas dan
menerapkan pengetahuan dan ketrampilan akademik mereka dalam berbagai
macam tatanan kehidupan baik di sekolah maupun disaat di luar sekolah. Selain
itu siswa dilatih untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam
suatu situasi tertentu misalnya dalam bentuk simulasi dan masalah yang ada di
dunia nyata.

Agar siswa dapat belajar lebih efektif , guru perlu mendapat informasi
tentang konsep-konsep pembelajaran kontekstual dan penerapannya dalam
menjalankan tugas secara jelas, seperti tugas dalam kelas kontekstual adalah
membantu siswa mencapai tujuannya atau maksudnya guru hanya lebih banyak
berurusan dengan strategi dari pada memberi informasi. Dengan demikian belajar
di sekolah sangat relevan dengan kehidupan. Orientasi pembelajaran bergeser dari
guru dan apa yang harus dilakukan “teacher oriented” ke “student oriented”
yaitu siswa dan apa yang harus mereka lakukan.

Proses penerapan pengajaran kontekstual akan lebih efektif, guru perlu
melaksanakan beberapa-beberapa tindakan seperti mengkaji konsep dan
kompetensi dasar yang akan dipelajari siswa, memahami latar belakang dan
pengalaman hidup siswa melalui proses pengkajian secara seksama. Selain itu,
guru perlu mempelajari lingkungan dan tempat tinggal siswa, merancang
pengajaran dengan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan
mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki siswa, melaksanakan pengajaran
dengan selalu mendorong siswa untuk mengaitkan apa yang sedang dipelajari
pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki sebelumnya dengan fenomena sehari-
hari, selanjutnya siswa diharapkan dapat membangun kesimpulan yang
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merupakan pemahaman siswa terhadap konsep atau teori yang dipelajari,
kemudian melakukan penilaian pemahaman siswa, hasil penilaian itu dijadikan
sebagai bahan refleksi rancangan pembelajaran guru.

Kagan dan Cynthia (1978) mengemukakan bahwa motivasi berprestasi
adalah keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk suatu
keberhasilan dalam semua tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Termasuk tugas individu, kelompok mata pelajaran matematika serta tugas saat
mengikuti proses pembelajaran dari suatu pokok bahasan sampai akhir semester.

Adapun tinggi rendahnya motivasi berprestasi tampak dari aktivitas siswa
seperti harapan untuk sukses, bekerja keras, tidak mudah putus asa, ulet, adanya
kekhawatiran gagal dalam berkompetensi bahkan andaikan mengalami kegagalan
siswa yang memiliki motivasi berprestasi akan bertahan lebih lama pada suatu
tugas dari pada siswa yang tidak memiliki motivasi berprestasinya kurang. Pada
prinsipnya siswa yang memiliki motivasi berprestasi ingin dan mengharapkan
berhasil, apabila mereka gagal akan melipatgandakan upaya sampai benar-benar
berhasil (Weiner, 1992).

Tidak mengherankan bila siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi
cenderung berhasil dalam tugas-tugas sekolah (Stipak, 1993). Meskipun
demikian, masih belum jelas apa motivasi berprestasi tersebut dapat menyebabkan
keberhasilan di sekolah, sesungguhnya masing-masing siswa yang mempunyai
motivasi tinggi dan rendah saling memberikan pengalaman yang pada gilirannya
dapat membuahkan keberhasilan (Gohfried, 1985). Sebaliknya siswa yang tidak
mengalami pengalaman, berhasil dalam tatanan kegiatan belajar mengajar
cenderung untuk kehilangan motivasi untuk berhasil dalam tatanan akan lari ke
kreatifitas sesuatu yang lain mungkin dalam kegiatan sosial, olah raga, agama dan
lain-lain (Mochr dan Andersen, 1993).

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dirancang dan

dilaksanakan secara cermat dan teliti dimana hal-hal yang tak kalah penting dalam
penelitian ini adalah harus berkenaan dengan karakteristik variabel seperti; (a)
Kondisi pengajaran, (b) Bidang studi, (c) Strategi pengajaran,  (d) Hasil
pengajaran.

Selanjutnya siswa diberikan penjelasan berkenaan dengan strategi
pembelajaran kontekstual (CTL) yang diterapkan dalam proses pembelajaran
dalam kelas, sehingga siswa dapat termotivasi untuk berprestasi semaksimal
mungkin, utamanya prestasi belajar mata pelajaran matematika. Sedangkan siswa
dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A sebagai kelas
eksperimen, siswa mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan strategi
pembelajaran kontekstual (CTL) dan didukung dengan motivasi berprestasi yang
setinggi-tingginya sebagai kelompok B atau kelas kontrol. Sependapat apa yang
dikemukakan Stipak (1993), siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi
cenderung berhasil dalam tugas-tugas sekolah.

Masing-masing kelompok diberikan materi/pokok bahasan yang sama yaitu
program semester II (dua) dengan perlakuan berbeda. Durasi waktu, bahan ajar,
pengajar dan konsep yang diberikan untuk kedua kelompok tersebut ditentukan
sama sehingga diupayakan semaksimal mungkin kondisi siswa dalam sampel juga
akan menjalani evaluasi hasil belajar dari bahan yang diajarkan. Waktu
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pelaksanaan dan alat ukur disiapkan sama, untuk selanjutnya dilakukan
perbandingan secara statistik.

Dengan demikian, rancangan penelitian yang akan digunakan adalah
sebagai berikut :

Strategi
Motivasi

Statistik
(X1)                                           (X2)

Motivasi Tinggi(X1) Hipotesa  2 y2

Motivasi Rendah(X2) Hipotesa  3 y1

Keterangan :
X1 motifasi tinggi
X2 motifasi rendah

Berdasarkan rancangan penelitian di atas dapat diketahui bahwa sasaran
yang ingin diketahui dari penelitian eksperimen ini adalah perbedaan strategi
pembelajaran kontekstual (CTL) dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar
matematika kelas V SD, lalu lintas variabel-variabel tersebut dilakukan evaluasi
belajar siswa khususnya prestasi belajar mata pelajaran matematika.

Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini, populasinya adalah siswa kelas V SDN Kemuning I dan

II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2008 – 2009 yang
berjumlah 31 anak. Maka seluruhnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian
ini. Teknik dan prosedur pengelompokan dilakukan per kelas pada level yang
sama, sehingga diusahakan semaksimal mungkin kondisinya homogen.

Instrumen Penelitian
1. Tes

Variabel yang berupa penyelesaian pengajaran dengan penerapan strategi
pembelajaran kontekstual diukur berdasarkan nilai (angka) yang diberikan
pada masing-masing kelompok siswa berupa tes atau soal-soal evaluasi.
Untuk itu maka peneliti akan melaksanakan pre test dan post test dalam kelas.
Penggunaan tes ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2002)
bahwa data yang diungkap dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga
jenis yaitu fakta, estimasi, kompetensi. Untuk mengukur data serta
mengetahui besarnya kemampuan subyek yang diteliti digunakan tes atau
soal-soal evaluasi.
Adapun khusus untuk tes prestasi belajar yang biasa digunakan di sekolah,
Arikunto (2002) membedakan menjadi dua yaitu,
a. Tes buatan guru, yaitu tes yang disusun oleh guru dengan prosedur

tertentu, tetapi belum mengalami uji coba berkali-kali sehingga tidak
diketahui ciri-ciri kebaikannya.

b. Tes standart yaitu tes yang biasanya sudah tersedia di lembaga testing,
yang sudah terjamin keampuhannya.
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Tes standart sudah mengalami uji berkali-kali sehingga sudah dapat dianggap
sudah cukup baik. Didalam tes standart sudah dicantumkan petunjuk
pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan, bahan yang tercakup dan sebagainya,
termasuk validitas dan reliabilitas. Untuk itulah prosedur penggalian data
tentang belajar mata pelajaran matematika tim pembuat naskah kecamatan
berdasarkan pokok bahasan dan kisi-kisi soal yang disusun oleh Tim Dinas P
dan K Propinsi Jawa Timur, sebagaimana materi pokok bahasan yang telah
disajikan pada saat proses pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan asumsi
bahwa kemampuan mengukur dan menyusun alat tes oleh tim tingkat
kecamatan dapat dipertanggungjawabkan tentang validitas dan reliabilitas,
karena sebelum digunakan soal tes tersebut terlebih dahulu dikoreksi tim
editor. Tentang soal tes untuk ke pre tes dan post tes, terlebih dahulu
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk diberikan kritik dan saran
revisi perbaikan-perbaikan. Setelah itu soal diujicobakan pada sampel kecil
untuk diuji reliabilitasnya. Selanjutnya di akhir tretment atau eksperimen baik
pada kelas coba maupun pada kelas kontrol dilakukan tes untuk kolom nilai
tes formatif mata pelajaran matematika. Dengan demikian data yang diambil
dapat dikatakan valid karena guru dan tim kecamatan merancang dan
menyusun soal tes berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada.

2. Angket Motivasi Berprestasi
Baik secara teoritis maupun empirik telah diterima bahwa motivasi
berprestasi berpengaruh positif terhadap perilaku seseorang dalam usaha
mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Maka dari itu pengukuran terhadap
motivasi berprestasi perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam penelitian
ini motivasi berprestasi siswa diungkap dengan suatu alat ukur berupa angket.
Motivasi berprestasi angket ini berisikan dua puluh soal pertanyaan yang
disusun berdasarkan indikator-indikator motivasi berprestasi yaitu bekerja
keras, harapan untuk sukses, kekhawatiran akan gagal berkompetensi
sebagaimana kriteria yang dibuat oleh Heckausen (dalam Degeng, 1991).
Penilaian terhadap setiap pertanyaan didasarkan pada skala dikert yang
menunjukkan respon siswa atas persoalan atau pertanyaan yang diajukan
kemudian diberi skor satu sampai lima.

Bila pertanyaan itu dijawab a akan dapat skor empat berarti tingkat
motivasinya sangat tinggi, jawaban b mendapat skor tiga berarti tingkat
motivasinya tinggi, jawaban c akan dapat skor dua berarti tingkat motivasinya
sangat sedang, jawaban d akan dapat skor satu berarti tingkat motivasinya
sangat rendah (Azwar, 1988). Untuk lebih jelasnya uraian tersebut
digambarkan dalam tabel berikut :

Alternatif jawaban Skor Keterangan

A 4 Sangat Tinggi

B 3 Tinggi

C 2 Sedang

D 1 Rendah

Tabel 3.2 Skor Skala Instrumen Motivasi Berprestasi
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Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis

varian dua jalur, yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 yang berbunyi
“terdapat pengaruh strategi pembelajaran kontekstual (CTL) terhadap prestasi
belajar mata pelajaran matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2008-2009”. Hipotesis 2
berbunyi, “terdapat pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata
pelajaran matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik
Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2008-2009” dan Hipotesis 3 berbunyi,
“terdapat interaksi antara strategi pembelajaran matematika siswa kelas V SDN
Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2008-
2009”.

Ketiga hipotesis tersebut dapat diterima dan teruji kebenarannya jika harga
F tabel lebih besar nilai probabilitas dengan taraf signifikan 0,05. untuk keperluan
analisis ini perlu lebih dahulu diadakan uji persyaratan yang meliputi : uji
normalitas dan uji homogenitas. Dari masing-masing pengujian persyaratan
tersebut menggunakan taraf signifikan sebesar 5%.

Pada pengujian normalitas, dilakukan terhadap variabel strategi
pembelajaran kontekstual, motivasi berprestasi dan prestasi belajar dengan
kolmogransmino dan pada pengujian berikutnya yaitu uji homogenitas
dimaksudkan untuk membuktikan apakah residu skor terikat untuk setiap sket
variabel bebas tersebut homogen. Apabila persyaratan homogenitas terpenuhi
maka teknik analisis regresi ganda dapat digunakan, semua teknik analisis ini
dikerjakan dengan bantuan program statistik SPSS for windows Versi 11.5.

HASIL
1. Strategi Pembelajaran Kontekstual

Skor strategi pembelajaran dengan menggunakan kontekstual memiliki
rentang antara 94 sampai dengan 120, dengan skor rata-rata (mean) sebesar
113.4, skor tengah (median) sebesar 107.00, sedangkan simpangan buku
sebesar 4.94 untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada
distribusi frekuensi skor strategi pembelajaran kontekstual seperti tertera pada
histogram yang tercantum pada gambar berikut:

PBM : 2.00
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Motivasi
Gambar 4.1 PBM (Kontekstual)

2. Motivasi Berprestasi
Skor motivasi berprestasi memiliki rentang antara 92 sampai dengan

121, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 113.44, skor tengah (median)
sebesar 114.00, sedangkan simpangan baku sebesar 5.337. Untuk
mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi
skor motivasi berprestasi seperti tertera pada histogram yang tercantum pada
gambar berikut :

Motivasi
Gambar 4.2 Motivasi Berprestasi

3. Prestasi Belajar Siswa
Skor prestasi belajar memiliki rentang antara 0 sampai dengan 100,

dengan skor rata-rata (mean) sebesar 76.72, skor tengah (median) sebesar 90,
sedangkan simpangan baku sebesar 25.80. Untuk mendapatkan gambaran
secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor prestasi belajar
seperti tertera pada histogram pada gambar berikut:

Std. Dev = 4.94
Mean = 113.4
N = 30.00

Std. Dev = 5.34
Mean = 113.4
N = 61.00
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Prestasi
Gambar 4.3 Prestasi Belajar

Uji Persyaratan Analisis
Uji persyaratan yang diperlukan dalam analisis varian adalah uji

normalitas dan homogenitas. Pengujian dari masing-masing persyaratan tersebut
menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. Adapun hasil pengujian sebagai berikut
:
1. Uji Normalitas

Uji normalitas sebaran skor dilakukan terhadap variabel strategi
pembelajaran kontekstual, motivasi berprestasi dan prestasi belajar dengan
kolmogrov-Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas sebaran skor variabel
tersebut disajikan pada tabel hasil ringkasan persyaratan normalitas untuk
variabel dapat dipenuhi dan hasilnya dapat dilaporkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Ringkasan Uji Normalitas Masing-masing Variabel

2. Uji Homogenitas
Persyaratan lain yang dituntut dalam penggunaan teknik analisis varian

adalah syarat homogenitas, yakni apakah residu skor variabel terikat untuk
setiap skor variabel bebas tersebut homogen. Perhitungan uji homogenitas
sebagai berikut:

No. Variabel Nilai Sigf. = 5% Simpulan

1 Prestasi Belajar 0,120 0,05 Homogen

Tabel 4.2 Ringkasan Uji Homogenitas

No. Variabel
Nilai

K-S-Z Sigf.=5% Simpulan

1 Motivasi Berprestasi 0,140 0,05 Normal

2 Prestasi Belajar 0,120 0,05 Normal

Std. Dev = 25.80
Mean = 76.7

N = 61.00
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Disimpulkan bahwa varian kesalahan skor dari variabel terikat untuk varian
skor variabel bebasnya adalah homogen. Hal ini berarti uji persyaratan
homogenitas untuk variabel terpenuhi.

Analisis Data
Analisis data satu jalur digunakan untuk menguji hipotesis yang berkaitan

dengan satu prediktor yaitu hipotesis 1 dan 2, sedangkan analisis varian dua jalur
digunakan untuk menguji hipotesis 3. Adapun analisisnya sebagai berikut:
1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama berbunyi :
Ha : Terdapat perbedaan prestasi matematika CTL dan  konvensional
terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas V SDN
Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran
2008-2009.
Ho : Tidak terdapat perbedaan prestasi matematika CTL dan
konvensional terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas
V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun
Pelajaran 2008-2009.

Adapun analisis hipotesis pertama dengan menggunakan program
statistik SPSS for windows 11,5 adalah sebagai berikut:
Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh F hitung = 9.765 F hitung bila dibandingkan
dengan F tabel secara manual lebih besar yaitu 2,620 dengan taraf signifikan
sebesar 0,05 F adapun berdasarkan hitungan program SPSS F hitung 9,765
signifikan pada taraf 0,003. Dengan demikian dapatlah dikatakan (Ho) yang
berbunyi : Tidak terdapat perbedaan strategi pembelajaran konvensional dan
kontekstual terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas
V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun
Pelajaran 2008-2009, ditolak. Sedangkan (Ha) yang berbunyi : Terdapat
perbedaan strategi pembelajaran konvensional dan kontekstual terhadap
prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas V SDN Kemuning I
dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009,
diterima. Dalam hal ini berarti strategi pembelajaran konvensional dan
kontekstual memiliki perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi
belajar matematika kelas V SD.

2. Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua berbunyi :

Ha : Terdapat perbedaan prestasi belajar antara motivasi berprestasi rendah
dan tinggi terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa
kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
Tahun Pelajaran 2008-2009.

Ho : Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara motivasi berprestasi
rendah dan tinggi terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika
siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten
Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009.
Adapun analisis hipotesis kedua dengan menggunakan program

statistik SPSS for windows 11,5 adalah sebagai berikut :



366

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh F hitung = 0,007 lebih kecil dari F tabel
sebesar 252,00 dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau pada tabel 4.3
signifikan pada0,932. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa (Ho) yang
berbunyi : Tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi rendah dan tinggi
terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas V SDN
Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran
2008-2009, diterima. Sedangkan (Ha) yang berbunyi : Terdapat perbedaan
motivasi berprestasi rendah dan tinggi terhadap prestasi belajar mata
pelajaran matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan
Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009, ditolak. Hasil analisis
ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi baik rendah maupun tinggi tidak
berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika kelas V SD.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga berbunyi :
Ha : Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran kontekstual dan

motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran
matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik
Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009.

Ho : Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran kontekstual dan
motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran
matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik
Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009.

Adapun analisis varian dua jalur dengan menggunakan program
statistik SPSS for windows 11,5 dapat dilaihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Anava Dua Jalur

Source
Type III
Sum of
Squares

df Mean
Square F Sig. Partial Eta

Squared

Corrected
Model
Intercept

PBM
TM
PBM*TM
Error
Total

Corrected
Total

6322.834(a)

356067.71
2

5760.019
4.363

737.395
33621.429
399000.00

0
39944.262

3

1

1
1
1

57
61

60

2107.611

356067.712
5760.019

4.363
737.395
589.850

3.573

603.658
9.765

.007
1.250

.019

.000

.003

.932

.268

.158

.914

.146

.000

.012

Berdasarkan tebel 4.3 diperoleh F hitung 1,250 lebih kecil dari F tabel sebesar
252,00 dengan taraf signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa (Ho) yang berbunyi: Tidak terdapat pengaruh strategi
pembelajaran kontekstual dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar
mata pelajaran matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan
Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009, diterima. Sedangkan
(Ha) yang berbunyi: Terdapat pengaruh strategi pembelajaran kontekstual dan
motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika
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siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
Tahun Pelajaran 2008-2009, ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa strategi yang digunakan (kontekstual dan motivasi berprestasi) tidak
saling berpengaruh.

PEMBAHASAN
1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang

sangat signifikan antara strategi pembelajaran konvensional dan kontekstual
dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika kelas V SDN Kemuning I
dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009. Hal
ini disebabkan karena beberapa faktor, pertama dari metode pembelajaran
kontekstual sendiri. Komponen-komponen kontekstual yang terdiri dari
konstruktifisme yang dicirikan sebagai model pembelajaran yang dibangun
dari pemahaman manusia yang masuk secara sedikit demi sedikit,
pengetahuan adalah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap
untuk diambil dan diingat, manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu
dan memberi makna malalui pengalaman nyata. Hal tersebut memberikan
kebebasan siswa dalam mengekspolari kemampuannya sendiri, sehingga
menumbuhkan pengetahuan baru bagi dirinya. Selain itu metode kontekstual
dalam cara pengajaran dengan menggunakan alat peraga yang dapat
mempermudah siswa untuk mengerti dan membandingkan dengan alat peraga
lain.

Quesioning (bertanya) yang merupakan induk dari strategi
pembelajaran kontekstual yang mengandalkan keaktifan siswa untuk
menganalisa dan mengekplorasi gagasan-gagasan, pertanyaan-pertanyaan
spontan yang diajukan siswa yang dapat digunakan untuk merangsang siswa
berfikir, berdiskusi dan berspekulasi masih belum berjalan secara masif. Dari
hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa dari 30 peserta didik yang
bertanya hanya 4 anak. Meskipun minimnya anak yang bertanya setidaknya
memberikan gagasan pada anak lain bahwa mereka juga dapat melakukan hal
tersebut, karena pada dasarnya anak-anak mempunyai keinginan yang kuat
untuk meniru suatu hal.

Inquiry (menemukan), dalam proses ini pengetahuan dan keterampilan
dibentuk tidak saja melalui seperangkat fakta-fakta, melainkan proses
menemukan sendiri. Dalam teorinya kegiatan inquiry sebenarnya merupakan
suatu siklus yang terdiri dari mengamati, bertanya, menganalisis dan
merumuskan teori. Pada sisklus mengamati dan bertanyamasih bisa dilakukan
oleh dunia anak, tetapi proses menganalis dan merumuskan teori nalar si anak
masih sangat sulit untuk melakukannya, tetapi dengan dibantu dengan alat
peraga, siswa dapat meningkatkan daya imajinasinya untuk menemukan
sesuatu.

Sedangkan langkah-langkah yang lain seperti masyarakat belajar
(learning community), permodelan dan penilaian yang sebenarnya (authentic
assessment) merupakan langkah-langkah yang relatif masih bisa dilakukan
dalam dunia anak. Hal disebabkan karena ketiga proses di atas anak tidak
dibiarkan berfikir sendiri, tetapi ada bantuan dari lingkungan yang dalam hal
ini teman, keluarga dan sekolah itu sendiri, sehingga dalam memperoleh
pemahaman anak masih ada yang membimbingnya. Sedangkan untuk proses
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memodelan dibutuhkan guru yang mengerti benar tentang kehidupan anak,
sehingga dalam prosesnya nanti tidak terjadi mis-komunikasi antara anak
dengan guru. Sedangkan pada taraf penilaian yang sebenarnya (authentic
assessment) merupakan langkah yang biasa dalam mengukur keberhasilan
anak dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam proses ini guru harus
bertindak secara aktif untuk melakukannya.
Kedua, karena faktor gurunya sendiri. Metode pembelajaran kontekstual yang
diterapkan di sekolah merupakan metode baru sehingga guru sendiri yang
merupakan penunjang utama dalam proses belajar mengajar dalam metode ini
banyak yang belum tahu dan mengerti akan metode kontekstual sehingga
dalam penerapannya masih belum berjalan baik dan terkesan acak-acakan
antara mana metode kontekstual dan konvensional.

2. Sedangkan pada hasil uji hipotesis kedua menunjukkan tidak terdapat
perbedaan yang sangat signifikan antara motivasi berprestasi rendah dan
motivasi berprestasi tinggi dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika
siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
Tahun Pelajaran 2008-2009. hal ini disebabkan karena motivasi berprestasi
siswa rendah yang dapat disebabkan oleh guru pengajar yang kurang
memberikan stimulus dalam proses belajar mengajar. Pemberian motivasi
sendiri menurut Ardhana merupakan faktor yang sangat penting dalam
mencapai suatu prestasi akademik maupun prestasi dalam bidang lain. Dilain
pihak keinginan siswa untuk meningkatkan dirinya terganjal oleh
ketidakmampuan siswa dalam menerima materi pelajaran, sehingga dalam
mengerjakan soal selalu mencontek siswa lain demi mendapatkan hasil yang
baik (berupa nilai, pujian, penghargaan, dsb), padahal motivasi berprestasi
menurut Mc. Cheland adalah keinginan untuk berbuat baik tanpa
penghargaan, melainkan hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu
keinginan siswa untuk tidak gagal dalam mengerjakan tugas juga merupakan
faktor rendahnya motivasi, karena menurut Kelter-Kelly-Dodge, individu
yang memiliki motivasi tinggi lebih menyukai terlibat dalam situasi yang
memiliki resiko kegagalan.

Selain itu daya penggerak dalam diri siswa mengalami penurunan yang
dapat disebabkan tidak suka siswa pada mata pelajaran tersebut atau
dibingungkan dengan metode pembelajaran yang ada, sehingga pencapaian
prestasi belajar setinggi mungkin yang dilakukan siswa demi penghargaan
pada dirinya sendiri tidak ada.

3. Pada uji hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi
yang sangat signifikan antara pengaruh strategi pembelajaran kontekstual dan
motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas V SDN Kemuning I
dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008-2009.
Memberikan petunjuk bagi para guru agar dalam proses pembelajaran harus
mempersiapkan langkah-langkah metodologi pembelajaran yang baik dan
efektif yang bertujuan agar peserta didik dalam mengikuti proses belajar
mengajar dapat termotivasi untuk berprestasi dalam belajar guna
meningkatkan prestasi belajar. Peran guru sangat besar dalam meningkatkan
mutu pendidikan siswanya, terutama dalam mata pelajaran matematika,
karena dalam matematika paling sedikit terdapat tiga nilai positif, yaitu nilai
praktis, nilai disiplin dan nilai budaya.
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Nilai praktis, dimana matematika secara tidak langsung dapat ditemui
atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru harus pandai-
pandai memberikan contoh pembelajaran matematika dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk lebih mengenal
dan menyukai pelajaran matematika. Nilai disiplin, dimana untuk lebih
meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran matematika harus
dilakukan secara rutin, misalnya pemberian tugas, pengamatan, pencarian
bentuk bangun, dsb. Nilai budaya, memunculkan minat dan motivasi siswa
dalam belajar matematika dengan menggunakan metode yang tepat dan sesuai
dengan karakteristik siswa pada umumnya, sehingga dapat dikenali dan
dimengerti siswa.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi matematika CTL dan
konvensional terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa
kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
Tahun Pelajaran 2008 – 2009.

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar antara motivasi
berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah terhadap prestasi belajar
mata pelajaran matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008 – 2009.

3. Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran kontekstual dan
motivasi berprestasi tinggi terhadap prestasi belajar mata pelajaran
matematika siswa kelas V SDN Kemuning I dan II Kecamatan Tarik
Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008 – 2009.

Saran
1. Untuk menumbuhkan daya kreativitas dan daya inovatif, siswa diberikan

kebebasan untuk memilih atau barangkali menemukan cara atau rumus
lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan (soal
latihan) dengan terlebih dahulu diuji cobakan melalui pemberian alat bantu
peraga dalam pembelajaran. Guru diharapkan mampu memberikan
kebebasan berfikir siswa melalui strategi pembelajaran yang
menyenangkan, menarik dan menggairahkan sehingga siswa terbiasa
berfikir kritis.

2. Perlu diusahakan terciptanya proses pembelajaran yang membuat siswa
kerasan di kelas dan merasa tertantang untuk selalu mengikuti lanjutan
materi sebagai sebuah kebutuhan melalui strategi dan retorika mengajar
yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta karakteristik siswa. Hal ini
dimaksudkan untuk membangkitkan semangat belajar dan motivasi
berprestasi siswa, sehingga berbagai program yang telah direncanakan
akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar demi tercapainya
peningkatan proses dan hasil belajar, khususnya pada mata pelajaran
matematika tingkat Sekolah Dasar.

3. Guru sebagai sosok panutan yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang
yang serba hendaknya membekali diri dengan pengetahuan yang mantap,
termasuk pengetahuan tentang mata pelajaran matematika sebagai bidang
ilmu yang diperlukan kapan saja dan dimana saja. Karena itu guru perlu
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selalu meningkatkan pengetahuan melalui belajar, membaca dan
melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya.

4. dalam melaksanakan proses pembelajaran di Sekolah Dasar diharapkan
agar para guru terlebih dahulu mengetahui dan memahami karakteristik
siswa, khususnya tentang tingkat motivasi berprestasi yang dimiliki siswa.
Sebab hal ini membantu guru memberikan perlakuan terhadap siswa,
yakni dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai
dengan situasi dan kondisi. Untuk selanjutnya siswa dapat berkolaborasi
dalam pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan, tanpa
melihat perbedaan dari masing-masing individu, sebab perbedaan
dipandang sebagai potensi yang harus dikembangkan dalam kesatuan
pandangan.
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PENGARUH PENGGUNAAN MODEL GALERI BELAJAR PADA
PELAJARAN SAINS DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP

PRESTASI BELAJAR SISWA SDN DI GUGUS 01
PUNGGING MOJOKERTO

Sukarman8

Abstract
When students have positive motivation then the students will show

interest, concern, desire to take part actively, and still shows interest in learning
outside the classroom learning time. Therefore it is necessary to determine the
learning that involving students more actively. This study aims to determine the
influence of model galleries learning to learn science proceeds, so the purpose of
this study is to define the question of the problem: 1) are the differences in
achievement between groups of students studying science is taught using the
Gallery model of learning and the conventional model, 2) are there the
differences in science achievement between groups of students who have a
different motivation?, and 3) is there any interaction between the use of models of
learning and conventional galleries and motivation toward science learning
outcomes? The research method is experimental design with 2 X 2 factorial
experiments.

The findings of this study are as follows: 1) there is a difference in
academic achievement between groups of students science lessons are taught
using the Gallery model of learning and the conventional model, 2) there is a
difference in student achievement between students' science lessons that have a
high motivation and the students who have low motivation 3) there is interaction
between the use of models of learning and conventional Gallery and the students'
motivation toward science learning achievement lesson. The teachers are advised
to use a learning model gallery as one of the learning strategy.

Keywords: Learning Model Gallery, conventional learning, learning science,
learning motivation

PENDAHULUAN
Strategi pembelajaran yang ditetapkan oleh guru seyogyanya menekankan
keterlibatan siswa  secara aktif.  Kegiatan pembelajaran Sains terlihat cukup aktif
pada aktivitas di laboratorium. Namun masih banyak pembelajaran Sains belum
menunjukkan hasil yang diharapkan termasuk juga di SDN di Gugus 01 Pungging
Kabupaten  Mojokerto, belum begitu memuaskan. Salah satu upaya untuk
memecahkan masalah pembelajaran ini, guru perlu mengembangkan model
pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Soekamto
(1997: 30) bahwa apabila peserta didik mempunyai motivasi positif maka siswa
akan memperlihatkan minat, perhatian, keinginan untuk mengambil bagian secara
aktif, dan tetap menunjukkan minat belajar di luar waktu-waktu pembelajaran di
kelas.  Disamping itu sesuai dengan perkembangan siswa SD pembelajaran juga
mengandung unsur bermain akan mendorong siswa untuk belajar. Seperti yang

8 Penulis adalah dosen pada Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya
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diungkapkan oleh Rachmi (2008:18) bahwa anak-anak memiliki kecenderungan
yang alami untuk bernyanyi dan bermain dan bentuk kedua aktivitas ini
memegang peranan penting dalam perkembangan mereka. Tujuan utama
bernyanyi dan bermain adalah bergembira. Melalui aktivitas tersebut mereka
mengekspresikan dirinya.

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah  ada perbedaan
hasil belajar pelajaran Sains antara kelompok siswa yang diajarkan dengan
menggunakan model Galeri belajar dan kelompok siswa yang diajarkan dengan
model konvensional? 2) Apakah  ada perbedaan hasil belajar pelajaran Sains
antara siswa yang mempunyai motivasi berbeda? Dan 3) Adakah interaksi antara
penggunaan model pembelajaran (Galeri belajar dan konvensional) dan motivasi
belajar siswa terhadap hasil belajar pelajaran Sains? Sehingga tujuan penelitian
ini adalah untuk menjawab masalah-masalah tersebut.

METODE
Berdasarkan permasalahan yang diteliti jenis penelitian ini adalah

penelitian eksperimen yaitu membandingkan antara 2 (dua) kelompok untuk
mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Galeri Belajar
dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini peneliti
bermaksud memberikan perlakuan terhadap sampel sehingga peneliti dapat
mengetahui dampak dari perlakuan tersebut. Perlakuan yang peneliti maksud
disini adalah penerapan model pembelajaran Galeri Belajar. Perlakuan ini hanya
peneliti berikan pada kelompok eksperimen, sedangkan kelompok lainnya sebagai
kelompok kontrol dalam proses pembelajarannya hanya menerapkan model
pembelajaran konvensional saja.

Desain Penelitian
Dalam penelitian ini ada 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen yang

mendapatkan perlakuan yaitu kelompok pertama dalam proses pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran Galeri Belajar, sedangkan kelompok lainnya
disebut kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan/treatment namun tetap
diberikan pasca uji. Untuk lebih jelasnya desain penelitian ini dapatlah peneliti
gambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Rancangan penelitian faktorial 2 x 2
Model

Pembl.
Motivasi

Galeri Belajar Pembelajaran
Konvensional

Tinggi Y Y Ŷ
Rendah Y Y Ŷ

Ŷ Ŷ

Keterangan:
1. Kelompok Eksperimen (X) diberi pre test (01) kemudian diberi treatment

berupa penggunaan model pembelajaran Galeri Belajar  dalam proses
2. Kelompok Control (C) diberi pre test (01) kemudian tanpa diberi treatment lalu

selanjutnya diberi pasca uji  berupa Post Test (02)
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Atau dapat digambarkan matrik desain penelitian sebagai berikut:

H.1

H.3

H.2

Gambar 1.  Desain penelitian

Subyek Penelitian
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas V SD di Gugus 01 Pungging

Mojokerto sejumlah 8 rombongan belajar atau 206 siswa. Kemudian ditetapkan
sejumlah sampel representatif. Menurut  Arikunto (2002;94) bahwa “jika jumlah
subyeknya besar maka dapat diambil sampel antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau
lebih.” Selanjutnya menurut Surachmad dalam Riduwan (2004: 63) berpendapat
bahwa apabila ukuran populasi sebanyak kurang lebih dari 100 maka pengambilan
sampel sekurang-kurangnya 50%. Apabila ukuran sampel populasi sama atau
lebih dari 1.000 ukuran sampel diharapkan sekurang-kurangnya 15% dari ukuran
populasi. Dalam hal ini penulis telah mengambil sample sejumlah 104 siswa/
responden dengan perincian sebagai berikut :

Tabel  2. Subyek  Penelitian

No Sekolah Populasi
Sampel Teknik

Pengambilan
Sampel

Model Galeri
Belajar

Model
Konvensional

1 SDN Kembangringgit I
Pungging 18 siswa - -

Area
Sampling,
Quota
Sampling,
Purposive
sampling

2 SDN Kembangringgit
II Pungging 29 siswa 29 siswa -

3 SDN Kembangringgit
III Pungging 21 siswa - -

4 SDN Pungging I 40 siswa - -
5 SDN Pungging II 30 siswa - 30 siswa
6 SDN Pungging III 22 siswa - 22 siswa
7 SDN Randuharjo  I 23 siswa 23 siswa -
8 SDN Randuharjo  II 23 siswa - -

Jumlah 206 siswa 52 siswa 52 siswa

Motivasi  Belajar (X2):
- Tinggi

- Rendah

Prestasi  Belajar (Y)

Model Pembelajaran
- Galeri Belajar (X1)

- Konvensional
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Pengambilan sampel sebesar 4 kelas/ 104 siswa dari populasi sejumlah 8 kelas/
206 siswa ini didasarkan atas teknik Area Sampling, Quota Sampling dan
Purposive sampling. Teknik ini digunakan mengingat SDN yang berada di Gugus
01 Pungging terletak di 3 desa yaitu desa Pungging, Kembangringgit dan
Randuharjo, sehingga nantinya tiap desa akan terwakili dalam penelitian ini.
Kemudian dijelaskan pula oleh Riduwan (2004:61-62) bahwa Quota sampling
adalah teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu
yang dikehendaki atau pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan tertentu dari peneliti.
Lebih lanjut menurut Arikunto (2002:119) bahwa teknik quota sample adalah
teknik pengambilan sampel yang tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah,
tetapi mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan. Jadi berdasarkan
penjelasan tersebut di atas peneliti telah menetapkan masing-masing sekolah
jumlah sampelnya adalah 1 kelas agar dapat mewakili dari masing-masing
variabel penelitian (model Galeri Belajar dan model Konvensional).

Dengan teknik purposive sampling ini ditetapkan sampel penelitian yaitu
kelas V SDN Pungging II dan SDN Pungging III mewakili kelompok yang
pembelajarannya menggunakan model Konvensional sedangkan SDN
Kembangringgit II  dan SDN Randuharjo I mewakili kelompok yang
pembelajarannya. menggunakan model pembelajaran Galeri Belajar.

Instrumen Peneliti
Untuk menjaring data penelitian digunakan dua jenis instrumen yaitu tes

dan angket.  Hasil belajar siswa diperoleh dengan menggunakan tes belajar,
sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang motivasi siswa dijaring dengan
dengan menggunakan angket motivasi.  Menurut Arikunto (2002:198) instrumen
tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian
prestasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa khusus untuk tes prestasi belajar yang
biasa digunakan di sekolah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Tes buatan guru
yang disusun oleh guru dengan prosedur tertentu dan Tes terstandar.   Dipertegas
oleh Riduwan (2004:105) bahwa tes sebagai instrumen pengumpul data adalah
serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur
keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki
individu atau kelompok. Tes ini terdiri dari Pre test dan Post Test.  Sebelum tes
dilakukan, terlebih dahulu butir-butir tes ini telah dilakukan pengujian.

Suatu angket (Questionnaire) menurut Riduwan (2004:99) adalah daftar
pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons
(responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah
mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa
merasa kuatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan
kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.  Selanjutnya menurut Faisal
(1981:2) bahwa ciri khas angket terletak pada pengumpulan data melalui daftar
pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi
atau keterangan dari sumber data berupa orang (responden).
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Teknik Analisis Data
Guna membuktikan hipotesis pertama dan kedua menggunakan rumus Uji t

untuk  mengolah dan menganalisis data. Menurut Riyanto (2001:85) rumus Uji t
digunakan bila: (1) Mencari perbedaan, (2) Terdiri dari 2 variabel, dan (3) Bila
data yang diolah adalah data nominal untuk variabel bebas (Model Pembelajaran
Galeri Belajar) dan data interval untuk variabel terikat (prestasi belajar).
Pengolahan data menggunakan fasilitas program SPSS Versi 12.0 for windows.

Guna membuktikan hipotesis ketiga dapat menggunakan rumus Analisis
Varian (ANOVA) Dua Jalur untuk mengolah dan menganalisis data. Menurut
Riyanto (2001:92) rumus Analisis Varian (ANOVA) Dua Jalur digunakan bila:
(1) Mencari pengaruh/interaksi, (2) Terdiri dari 3 variabel, (3) Bila data yang
diolah terdiri dari 3 jenis data yaitu  data nominal (Model Pembelajaran Galeri
Belajar), data interval untuk variabel moderator (Motivasi Belajar ) dan data
interval untuk variabel terikat (prestasi belajar), dan (4) Bila variabel terikat
(prestasi belajar) dipengaruhi oleh 2 variabel secara bersama-sama yaitu variabel
bebas dan variabel moderator. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan fasilitas
program SPSS Versi 12.0 for windows. Sebelum kegiatan pengolahan dan
analisis data dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan,  yaitu Uji
Homogenitas dan Uji Normalitas.

HASIL

Setelah persyaratan uji homogenitas dan uji normalitas dari data yang
terkumpul terpenuhi maka dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis.  Dalam
penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) hipotesis yang perlu diuji kebenarannya. Hasil
analisis ANOVA menunjukkan sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama yang berbunyi ”Ada  perbedaan hasil belajar pelajaran

Sains antara kelompok siswa yang diajarkan dengan menggunakan model
pembelajaran Galeri belajar dan  konvensional.  Hasil analisis menunjukkan t-hitung

(3.317), sedangkan t-tabel =1,980 sehingga  t-hitung (3.317) > t-tabel ( 1,980). Dengan
taraf signifikansi = 5%, maka Ha diterima.  Kesimpulannya: ”Ada  perbedaan
hasil belajar siswa pada pelajaran Sains antara kelompok siswa yang diajarkan
dengan menggunakan model pembelajaran Galeri belajar dan  konvensional.”

Pada pengujian Hipotesis Kedua diperoleh t-hitung = 2,851 dan t-tabel =
1,980 sehingga  t-hitung (2,851) > t-tabel (1,980). Dengan taraf signifikansi = 5%,
maka Ha diterima yang berbunyi “ Ada  perbedaan prestasi belajar siswa pada
pelajaran Sains antara kelompok siswa yang mempunyai motivasi tinggi dan
kelompok siswa yang mempunyai motivasi rendah.

Analisis ANOVA untuk Hipotesis Ketiga menunjukkan FAB hitung =

490.05969 dan FAB tabel = 3,94 sehingga FAB  hitung >FAB  tabel .  Berdasarkan taraf
signifikansi = 5%, maka Ha berbunyi “Ada interaksi antara penggunaan model
Galeri Belajar pada pelajaran Sains dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi
belajar” diterima.  Tabel 3 menjabarkan hasil analisis ANAVA untuk menguji ke
tiga hipotesis tersebut.
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Tabel 3 Hasil Analisis Varians ( Anava) Dua jalur

Sumber Varians
Derajat

Kebebasan
(Dk)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Rerata
(KR)

F hitung F tabel

Antar Group (A)
Model
Pembelajaran

1 781.0096 781.0096 82.275627 3,94

Dalam Group (B)
Motivasi Belajar 1 781.0096 781.0096 82.275627 3,94

Dalam Group (AB) 1 4651.94 4651.94 490.05969 3,94
Dalam Group (D) 101 949.26 9,4926 -

Total 104 - -

PEMBAHASAN
Hasil analisis ANAVA untuk menguji hipotesis pertama menunjukkan

bahwa Ha diterima.  Hipotesis tersebut berbunyi ”Ada  perbedaan hasil belajar
siswa pada pelajaran Sains antara kelompok siswa yang diajarkan dengan
menggunakan model pembelajaran Galeri belajar dan  konvensional.” Dimana
hasil belajar dari kelompok siswa yang diajar dengan model Galery belajar
menunjukkan skor tes yang lebih tinggi. Ini berarti penerapan model Galeri
belajar dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar
siswa.  Hal ini terjadi karena dengan menggunakan model ini guru dapat
mendorong meningkatnya perhatian, minat dan motivasi belajar siswa,
mendorong keterlibatan siswa secara langsung dan aktif. Pendapat  Sardiman
(1996; 51) bahwa motivasi yang ada pada diri seseorang memiliki salah satu ciri
yaitu mencari dan memecahkan masalah sehingga melalui model  pembelajaran
Galeri belajar, siswa akan dituntut dan terpacu untuk menyelesaikan permasalahan
yang ditugaskan oleh guru, apalagi hasil jawabannya nanti akan dipajang di dalam
kelas dan akan dibaca oleh para siswa lainnya. Sehingga merekapun akan
termotivasi dan berusaha untuk segera menyelesaikannya.

Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi mendorong siswa untuk
mencari dan menemukan sendiri informasi, lebih mudah menghafalkan,
mengingat materi dan lebih mudah mentransfer materi kedalam bentuk
pengalaman sehari-hari. Jerome Bruner dalam Dhari (1997:21) yang menyatakan
bahwa “hasil belajar dengan cara belajar mencari dan menemukan sendiri lebih
mudah dihafalkan, diingat dan mudah ditransfer serta dapat menumbuhkan
motivasi instrinsik/internal.” Dengan demikian model Galery belajar dapat
menumbuhkan motivasi instrinsik/internal yang meningkatnya rasa percaya diri
dan kebanggaan terhadap hasil yang dipamerkan. Prayitno (1999;35)
mengemukakan bahwa “siswa yang bermotivasi secara intrinsik akan
menunjukkan aktivitasnya lebih tinggi dalam belajar. Siswa seperti ini baru akan
mencapai kepuasaan kalau ia dapat memcahkan masalah pelajarannya dengan
benar atau mengerjakan tugas-tugas dengan baik.

Model galery belajar juga mendorong terjadinya kerjasama dan saling
bertukar pikiran antar sesama siswa dan menjadi wahana untuk pemberian latihan
yang berulang-ulang. Seperti yang diungkapkan oleh Syah (2005; 214) bahwa
model ini dapat digunakan sebagai wahana untuk pemberian latihan yang
berulang-ulang dalam pembelajaran sehingga hal ini penting menurut law of
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exercise (hukum latihan), mengingat bila sering sebuah perilaku dilatih atau
digunakan maka akan semakin mantap eksistensi perilaku yang diperolehnya.
Dalam hal ini pemberian latihan dapat dalam bentuk berdiskusi untuk
menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Cara ini juga memacu siswa untuk menyelesaikan tugas, apalagi hasil
jawabannya nanti dipajang di dalam kelas dan akan dibaca oleh para siswa
lainnya.  Dengan memperhatikan dan membaca hasil kerja para siswa yang
dipajang artinya oara siswa memberikan perhatian terhadap materi sehingga hal
ini juga merangsang ingatan siswa tentang konsep-konsep yang telah disampaikan
oleh guru sebelumnya.  Hal ini sesuai dengan pendapat Silberman (2004:293)
yang menyatakan bahwa manfaat penerapan model pembelajaran Galeri belajar
adalah untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari selama ini.

Hipotesis kedua yang berbunyi “Ada perbedaan prestasi belajar siswa pada
pelajaran Sains antara kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi
dengan kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah” juga diterima.
Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menunjukkan t-hitung = 2,851> t-

tabel = 1,980. Dengan demikian ini berarti motivasi belajar berpengaruh terhadap
peningkatan hasil belajar siswa, mengingat bila siswa memiliki motivasi belajar
tinggi akan mendorong terciptanya rasa senang dalam belajar, tekun dalam belajar
dan berusaha mengatasi kesulitan dalam belajar. Sardiman (1996;45)
mengemukakan bahwa “motivasi belajar adalah faktor psikis yanag bersifat non
intelektual dan peranannya yang khas, yaitu menumbuhkan gairah, merasa senang
dan semangat dalam belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan
belajar”.

Bahkan Hudoyo (1991; 30) memberikan kesimpulan bahwa “motivasi
merupakan kunci keberhasilan belajar seseorang”. Motivasi mempunyai peranan
yang sangat penting dalam memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam
belajar, sehingga siswa yang bermotivasi tinggi akan memiliki energi banyak
untuk melakukan kegiatan belajar, serta memberikan arah yang tepat sesuai
dengan kemampuannya guna mencapai tujuan, sedangkan siswa yang mempunyai
motivasi belajar rendah umumnya tertinggal pelajarannya dan seringkali pula
memiliki kesukaran dalam belajarnya

Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi berusaha tepat waktu dalam
menyelesaikan tugasnya, ingin tahu, meningkatkan perhatian, semangat tinggi dan
berkompetisi serta penuh percaya diri. Namun sebaliknya bila siswa memiliki
motivasi belajar rendah tentu mereka tidak akan mampu meraih prestasi yang
lebih baik lagi. Penjelasan ini sesuai dengan Soekamto (1997:30) yang
menyatakan bahwa apabila peserta didik mempunyai motivasi positif maka ia
akan memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikut serta, bekerja
keras, serta memberikan waktu kepada usaha tersebut, dan terus bekerja sampai
tugas terselesaikan. Rasa ingin tahu dari siswa yang memiliki karakteristik ini
merupakan merupakan suatu landasan bagi hasrat belajar. Sekali hasrat belajar
dapat dibangkitkan, maka proses belajar akan berjalan lancar (Slamento: 199).

Menurut Brown dalam Usman (2000:29) bahwa ada delapan ciri siswa
yang mempunyai motivasi tinggi yaitu : (1) tertarik pada guru artinya tidak
bersikap tak acuh,  (2) tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, (3) antusiasme
tinggi serta mengendalikan perhatian dan energinya kepada kegiatan belajar, (4)
ingin selalu tergabung dalam atau kelas, (5) ingin identitas diri diakui orang lain,
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(6) tindakan dan kebiasaannya, serta moralnya selalu mempelajarinya kembali di
rumah, dan (8) selalu terkontrol oleh lingkungan.

Menurut Usman (2000: 29) bahwa salah satu peran guru adalah sebagai
motivator artinya guru harus dapat berperan dan bertugas untuk membangkitkan
motivasi anak sehingga ia mau melakukan belajar.  Salah satu yang dapat
dilakukan oleh guru dalam usaha untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa
adalah dengan menerapkan  cara-cara pembelajaran yang tetap.  Model Galery
belajar telah menunjukkan hasil belajar siswa yang lebih baik karena siswa model
ini telah menimbulkan motivasi dari siswa sendiri untuk mengambil bagian dalam
kegiatan belajar secara aktif. dapat diambil suatu simpulan bahwa ada interaksi
antara penggunaan model Galeri belajar pada pelajaran Sains dan motivasi belajar
siswa terhadap prestasi belajar.

Hipotesis ketiga diterima yang berbunyi “ Ada interaksi antara penggunaan
model Galeri belajar dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar pada
pelajaran Sains”. Hal ini dibuktikan dengan hasil penghitungan  rumus Analisis
varians (ANOVA) Dua jalur yang menunjukkan angka signifikansi yaitu FA Hitung

= 82.28> FA tabel = 3,94, FB Hitung = 82.28 > FB tabel = 3,94, F AB Hitung = 490.06 > FAB

tabel = 3,94.
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.  Pada proses pembelajaran dengan

Model galery belajar siswa ditugaskan untuk mengerjakan tugasnya dengan
sebaik-baiknya karena hasilnya akan dipajang dan dipertontonkan kepada siswa
lain dan juga akan dinilai oleh kelompok lain.  Kelompok lain memberikan
penilaian dengan cara memberi tanda centang pada hasil kerja kelompok yang
dipajang di dinding sehingga siswa dapat memahami kesalahan dan
kekurangannya yang akhirnya dapat memperbaiki terhadap kesalahannya
Sardiman (1996: 51).  Cara seperti ini dapat membangkitkan keingin tahuan siswa
dan memotivasi untuk mempelajari materi dengan demikian mereka dapat
memberikan penilaian kepada hasil kerja kelompok yang lain.    Sesuai dengan
pendapat Dahar (1998;126) bahwa proses pembelajaran dengan memberikan
masalah  untuk dipecahkan bersama kelompoknya, lalu dipajang di dinding untuk
dipertontonkan serta dinilai hasil kerja oleh kelompok lain,  ini dapat mengajarkan
ketrampilan-ketrampilan dalam memecahkan masalah tanpa pertolongan orang
lain dan meminta para siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi
tidak hanya menerima saja.

Disisi lain siswa juga bekerja terus sampai menemukan jawaban-jawaban.
Sehingga penerapan model Galeri belajar pada pelajaran Sains dan motivasi
belajar siswa berinteraksi dalam memberikan pengaruh terhadap hasil belajar.
Menurut Bruner bahwa dalam Dhari (1997:21) belajar penemuan dapat juga
diartikan mengerjakan tugas akan membangkitkan keingin tahuan siswa, memberi
motivasi untuk bekerja terus sampai menemukan jawaban-jawaban. Penemuan
dalam hal ini menemukan jawaban setiap pertanyaan yang ada dalam tugas.

Menurut Steers 1974 dalam Mulyasa (2005:98) menegaskan bahwa
“aktivitas belajar yang paling efektif akan timbul bila melibatkan aktivitas mental
maksimal”. Aktivitas mental yang maksimal dapat tercapai bila ada minat belajar
yang kuat. Oleh karena itu bila ada siswa yang kurang berminat dalam mengikuti
suatu pelajaran sepatutnya seorang guru berusaha membangkitkan minatnya
antara lain dengan jalan menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi
kehidupannya serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya
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dengan bahan pelajaran yang dipelajarinya. Dari pendapat Steers tersebut dapatlah
disimpulkan bahwa dengan adanya motivasi belajar maka dalam aktivitas
pembelajaran akan dapat mendorong keaktifan peserta didik, karena keaktifan ini
merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat memperoleh
hasil yang maksimal. Agar aktif belajar maka diperlukan keterlibatan secara
terpadu, berkeseimbangan dan berkelanjutan  dari berbagai hal.

Selain itu Slameto (1995:28) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar itu dapat bersifat eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu
keadaan di luar diri siswa yang meliputi kondisi keluarga, sekolah dan masyarakat
dan faktor internal yakni keadaan diri siswa yang meliputi kondisi psikologis
memiliki peranan yang penting mengingat bahwa belajar merupakan proses
mental yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa meliputi minat,
kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah sebagai berikut:
1. Ada  perbedaan hasil belajar pelajaran Sains antara kelompok siswa yang

diajarkan  dengan menggunakan model Galeri belajar dan model
konvensional.

2. Ada  perbedaan hasil belajar pelajaran Sains antara siswa yang mempunyai
motivasi berbeda.

3. Ada interaksi antara penggunaan model Galeri belajar dan konvensional
serta motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar pelajaran Sains.

Saran-Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:
Diharapkan  guru kelas bersedia melakukan perubahan dalam pembelajaran  dari
pendekatan paradigma lama ke paradigma baru terutama melakukan class reform
dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif, partisipatif seperti
menerapkan model pembelajaran Galeri belajar  dalam proses pembelajaran.
Guru juga diharapkan melakukan proses pembelajaran yang dapat menciptakan
suatu kondisi yang menyenangkan sehingga dapat menghilangkan kejenuhan yang
ada pada siswa.
Selain itu ada saran untuk penelitian lanjutkan untuk melakukan melakukan kajian
dari aspek yang berbeda terhadap Model Galery belajar sehingga semakin lengkap
informasi mengenai model ini dalam memberikan pengaruh terhadap hasil belajar
siswa.
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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DAN
PEMANFAATAN MEDIA ELEKTRONIK VIDEO DENGAN PRESTASI

BELAJAR MATEMATIKA KELAS VI DI SD BEJIJONG I,
SD SENTONOREJO, SD BELOH II, SD TEMON I

KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

Suwardi
Iskandar Wiryokusumo9

Djoko Adiwaluyo

Abstract
The purpose of this study is to determine: (1) Relationship with Learning
Achievement Motivation Achievement in Mathematics, (2) Use of Media Relations
Electronic Video with Mathematics Learning Achievement, (3) Relations and the
Use of Achievement Motivation Electronic Media Video with Mathematics
Learning Achievement. The design of the research is ex post facto correlational.
The research sample as many as 130 students are spread in 4 classes taken using
cluster random sampling technique. Analysis of the data used is Product Moment
Correlation and Multiple Correlation. Based on the calculation result r of 0.177
for the relation between Achievement Motivation to Learn Mathematics
Achievement, and r value of 0.131 for the relationship between the use of
Electronic Media Video with Mathematics Learning Achievement, as well as the
partial r value of 0.395. This study concluded that: (1) no significant relationship
between achievement motivation and learning of mathematics achievement, (2)
there is significant correlation between the use of electronic media video with
brelajar mathematics achievement, (3) there is a low relationship between
achievement motivation and use of media electronic video and studying
mathematics achievement.

Keywords: achievement motivation, the use of electronic media, video, studying
mathematics achievement

PENDAHULUAN
Mata pelajaran metematika di Sekolah Dasar (SD) bertujuan agar siswa
memahami konsep-konsep matematika. Keterampilan belajar matematika bukan
hanya sekedar menghafal sebagai proses mekanik belaka, tetapi ketrampilan
menerapkan konsep tersebut. Sebagian besar buku teks matematika yang
digunakan di SD dewasa ini, lebih menekankan pada struktur matematika dan
kecermatan bahasa. Penekanan pada struktur matematika pada pemahaman
konsep dan distribusi pada operasi bilangan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendekatan ini menganggap bahwa kemampuan membuat bukti matematika dan
berargumentasi secara logis lebih penting dari pada memiliki ketrampilan
menghitung.

Secara umum belajar matematika adalah mengikuti prinsip cara belajar
pada umumnya. Belajar matematika dihubungkan dengan interaksi individu
dengan media video termasuk pemanfaatan sumber belajar matematika. Garrison

9 Penulis adalah staf pengajar pada Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya
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(1955:45) memandang belajar matematika sebagai proses yang terjadi dari hasil
pengalaman yang menunjukkan adanya perubahan atau modifikasi dalam pola
penyesuaian diri. Sedangkan Burton dan Frederick (1981), memandang bahwa
belajar matematika adalah mengobservasi, membaca, mencoba, berbuat sesuatu,
mendengarkan dan menurut perintah.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk memperbaiki mutu pembelajaran
matematika, antara lain melalui penataran guru-guru, perubahan kurikulum,
sebagian siswa mengikuti pelajaran tambahan di luar sekolah. Penggarapan
faktor-faktor eksternal saja yang berpengaruh belumlah cukup. Perlu pula diteliti
faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar sehingga dapat
digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pengelolaan proses belajar mengajar.
Salah satu faktor internal yang dianggap paling penting adalah aspek motivasi
berprestasi.

Motivasi berprestasi merupakan kecenderungan seseorang untuk
melakukan sesuatu secepat mungkin dan sebaik mungkin. Motivasi berprestasi
yang cenderung tinggi diduga berpengaruh positif terhadap pencapaian prestasi
belajar Winkel (1983:96). Karena motivasi berprestasi merupakan kendali di
dalam diri siswa untuk belajar.  Kajian singkat motivasi berprestasi dalam
penelitian ini terbatas pada tinggi rendahnya motivasi berprestasi yang dapat
dilihat dari perilaku subyek, seperti: harapan untuk sukses, bekerja keras,
kekhawatiran akan gagal dan berkompetisi. Ini merupakan indikator yang
digunakan untuk penelitian, Keller, Kelly dan Dodgo (1978). Dalam hal ini
diprediksi bahwa pencapaian hasil belajar merupakan hasil pengajaran yang tidak
terlepas dari perilaku yang ditunjukkannya. Dengan demikian, apabila kelompok
subyek yang dimiliki harapan sukses, bekerja keras, kekhawatiran akan gagal dan
kompetisi, maka diprediksi akan memberi pengaruh yang berbeda terhadap
prestasi belajar.

Pada dasarnya siswa dapat belajar untuk memperoleh pengetahuan,
ketrampilan dan sikap dimana saja, karena sumber belajar terdapat di mana-mana
dan beragam jenisnya. Dalam teknologi pendidikan pemecahan kesulitan belajar
terjelma dalam bentuk sumber belajar. Sumber belajar itu meliputi pesan, orang,
bahan, peralatan, teknik dan lingkungan. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi
sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Dalam
penelitian ini mengangkat penggunaan sumber belajar video yang berikan tentang
konsep pembelajaran matematika.

Proses belajar tradisional masih terpusat pada pemanfaatkan sumber
belajar berupa buku teks saja.  Sumber belajar yang beraneka ragam jenisnya
umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Pernyataan ini diperkuat hasil
penelitian yang dilakukan dosen-dosen IKIP Semarang (Dirjen Dikti, 1983:37)
tentang kebutuhan informasi menyebutkan bahwa, banyak sumber belajar di
perpustakaan yang belum dikenal dan belum diketahui penggunaannya.  Dalam
kegiatan proses belajar mengajar semakin banyak sumber belajar yang
dimanfaatkan, maka kegiatan belajar semakin lengkap dan menjadikan kegiatan
pembelajaran tidak verbalistik. Jika semakin lengkap kegiatan belajar mengajar,
maka gambaran tentang obyek yang dipelajari semakin jelas dan bermakna.

Pemanfaatan sumber belajar dalam proses belajar mengajar dapat ditempuh
melalui guru, peralatan, dan siswa. Pemanfaatan sumber belajar melalui guru
dapat dilaksanakan antara lain dengan cara memperkaya sumber belajar dalam
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menyusun rencana pembelajaran (RP). Pemanfaatan sumber belajar dari peralatan
dapat dilakukan dengan cara penayangan materi konsep yang perlu dicermati dan
dipahami oleh siswa.  Pemanfaatan sumber belajar oleh siswa dapat dilakukan
antara lain dengan mengajak mereka agar memanfaatkannya dalam rangka
menyelesaikan tugas dan sebagainya. Masalah yang ada sekarang, bagaimanakah
guru-guru dalam mata pelajaran matematika dapat memanfaatkan sumber belajar
video secara efektif sehingga proses pemahan siswa terhadap  materi dipermudah.

Sekolah sebagai salah satu sistem pendidikan secara formal membentuk
subyek didik (siswa) untuk meningkatkan prestasi belajar melalui proses belajar
mengajar. Prestasi belajar merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui
tingkat keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar yang
diikutinya di sekolah. Prestasi belajar seorang siswa dapat ditandai dari hasil
belajar dalam batas ranking tertentu. Batasan ranking tersebut, dapat dijadikan
ukuran penentuan keberhasilan siswa setelah mengikuti proses pendidikan di
sekolah.  Berdasarkan uraian di atas, maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah
hubungan antara motivasi berprestasi dan pemanfaatan media elektronik video
dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VI di 4 SD Kecamatan Trowulan,
Kabupaten Mojokerto.

Beberapa temuan penelitian misalnya yang dilakukan oleh Goding dan
kawan-kawan (1990), mengemukakan bahwa daya serap pelajaran matematika di
SD Kabupaten Klungkung hanya mencapai 85%. Temuan penelitian sebelumnya
tentang kajian tingkat motivasi berprestasi yang dilakukan oleh Narang (1981)
menunjukkan hasil yang tidak konsisten, diantaranya: Lewin (1965); dan
Mengione (1968); Fedell (1971); Forley (1972) dan Morgan (1975) yang
menemukan bahwa tinggi rendahnya motivasi berprestasi tidak berpengaruh
terhadap hasil belajar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mc Clelland dkk
(1953), menemukan bahwa seorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi
baik hasil belajarnya dari pada orang yang memiliki motivasi berprestasi rendah.

British Audio Visual Association (1985), menyatakan bahwa 75%
pengetahuan diperoleh melalui indera penglihatan, 13% indera pendengaran, 6%
indera sentuhan dan rabaan dan 60% indera penciuman dan lidah. Sedangkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh perusahaan SOVOCOM COMPANY di Amerika
(dalam Sudaman 1989: 155-156), tentang kemampuan manusia dalam menyimpan
pesan yaitu verbal (tulisan)  = 20%, audio saja = 10%, Visual saja = 20%, audio
visual = 50%. Jadi kalau proses belajar hanya menggunakan metode (a) membaca
saja, maka pengetahuan yang tersimpan hanya 10%. (b) mendengarkan saja
pengetahuan yang tersimpan hanya 20%. (c) melihat saja pengetahuan yang
tersimpan 30%. (d) melihat dan mendengarkan, pengetahuan yang tersimpan bisa
50%. (e) mengungkapkan sendiri pengetahuan yang mengendap bisa 80%. (f)
mengungkapkan sendiri dan mengulang pada kesempatan lainnya 90%.

Berdasarkan kondisi pembelajaran matematika yang telah diuraikan di atas
maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui apakah ada hubungan
antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VI di 4
SD Kecamatan Trowulan, 2) Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi belajar matematika kelas VI
di 4 SD Kecamatan   Trowulan; dan 3) Untuk mengetahui apakah motivasi
berprestasi dan pemenfaatan media elektronik video secara bersama-sama dengan
prestasi belajar matematika siswa kelas VI di 4 SD Kecamatan Trowulan.
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METODE
Rancangan Penelitian

Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah hubungan antara
motivasi berprestasi dan pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi
belajar matematika. Karena itu maka penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian expost fakto yang bersifat korelasional. Hal itu, sesuai dengan
pernyataan Moore (1983:131) bahwa tingkat hubungan antara dua variabel dapat
diukur melalui koefisien korelasi. Bila dicermati dari perolehan datanya, jenis
penelitian ini dapat dipandang sebagai penelitian expost fakto. Hal itu, sesuai
pernyataan Ary dan Razavieh (1979:382) bahwa dalam penelitian expost fakto,
data diperoleh tanpa memanipulasi sendiri perilaku variable namun atas
perkembangan kejadian yang telah berlalu.

Rancangan penelitian ini, dimaksudkan sebagai strategi untuk mengatur
letak penelitian, juga bertujuan untuk memperoleh data yang tepat sesuai dengan
masalah penelitian dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini
dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan motivasi
berprestasi dan pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi belajar
matematika kelas VI di 4 SD Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Sehingga apabila digambarkan maka rancangan ini adalah sebagai berikut:

X1

Y

X2

Keterangan:
X1 =  Motivasi Berprestasi
X2 =  Pemanfaatan Media Elektronik Video
Y    =  Prestasi Belajar Matematika

Dari grafik tersebut dapat diketahui variabel yang menjadi perhatian dalam
penelitian ini, yaitu prestasi belajar matematika sebagai variabel terikat, motivasi
berprestasi dan pemanfaatan sumber belajar media elektronik video sebagai
variabel bebas. Keterkaitan antar masing-masing variable tersebut, tampak pada
gambar di atas. Berdasarkan arah anak panah pada gambar tersebut menunjukkan
bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar (Y) yang dipengaruhi oleh tinggi
rendahnya motivasi berprestasi (X1) dan pemanfaatan media elektronik video
(X2) baik secara individu maupun secara kelompok.

Penelitian ini akan melihat hubungan antara motivasi berprestasi dan
pemanfaatan media elektronik video (variable bebas) dengan prestasi belajar
(variabel terikat).  Namun demikian dalam penelitian ini kemungkinan ada
variabel-variabel lain yang mempengaruhi prestasi belajar, tetapi dikontrol,
mengingat begitu banyaknya variable tersebut. Disamping itu penelitian ini
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memang menekankan pada motivasi berprestasi dan pemanfaatan media
elektronik video dan prestasi belajar matematika saja

Populasi dan  Sampel
Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas VI dari 4 SD se

Kecamatan Trowulan. Di Kecamatan Trowulan terdapat 28 SD Negeri yang
tersebar di 16 desa. Setelah diadakan pendataan sampel kelas maka hasilnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  1. Populasi dan Sampel Penelitian

No Kelas SD
Jumlah
populasi

Jumlah
sampel

Teknik
pengambilan

sampel

1 VI SDN Bejijong I 38 38 Total sampling

2 VI
SDN
Sentonorejo

34 34

3 VI SDN Beloh II 32 32

4 VI SDN Temon I 26 26

Jumlah 4 130 130

Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas angket dan tes

hasil belajar.  Angket terdiri atas angket motivasi berprestasi, angket pemanfaatan
sumber belajar alat elektronik video.  Dalam penelitian ini motivasi berprestasi
siswa diungkap dengan suatu alat ukur angket motivasi berprestasi. Instrumen ini
berisikan 16 butir pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator-indikator
motivasi berprestasi yaitu: bekerja keras, harapan untuk sukses, kekhawatiran
akan gagal berkompetisi (Heckhausen, 1965;4-5).

Skor penilaian setiap pertanyaan memakai skala likert (nilai 1 sampai 5)
dengan rincian seperti pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.  Skor Skala Instrumen Motivasi Berprestasi (Azwar, 1988:35)

Alternatif Jawaban Skor Keterangan

A 5 Sangat Tinggi

B 4 Tinggi

C 3 Sedang

D 2 Rendah

E 1 Sangat Rendah

Menurut Heckhausen dalam Gage dan Berliner (1984:393), motivasi berprestasi
sifatnya tetap (tidak berubah) dalam diri seseorang. Dalam penelitian ini data
motivasi berprestasi tidak dikelompokkan menjadi tingkat motivasi berprestasi
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tinggi, sedan dan rendah. Data tentang manfaat sumber belajar media
elektronik video mata pelajaran matematika, dijaring dengan menggunakan
angket.   kepada responden yang menjadi sasaran penelitian. Angket ini disususn
berdasarkan sub indikator pesan, orang, teknik, bahan, alat dan latar AECT (1977:
8-9). Instrumen pemanfaatan sumber belajar ini terdiri dari 7 butir pernyataan.
Kriteria penilaian tiap butir soal dengan nilai maksimal 10 skoring angket
pemanfaatan sumber belajar dilakukan dengan menghitung pilihan dari
responden. Suryabrata (1984) mengemukakan bahwa nilai dalam rapor
merupakan perumusan terakhir yang diberikan oleh guru mengenai kemajuan
atau prestasi belajar.  Nilai rapor ini dipakai sebagai instrumen penelitian.

Teknik Analisa Data
1.   Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan informasi gambaran
penyebaran data penelitian dari masing-masing variable yang meliputi mean dan
penyebarannya. Khususnya untuk mendapatkan informasi tentang gambaran
penyebaran data hasil penelitian ini, dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
a.   Menghitung banyaknya kelompok (K) dengan rumus seperti berikut:

K =    1 + 3, 3 log n
Keterangan:
K =    Banyak kelompok
N =    Jumlah kasus (Sudjana, 1989:47)

b.   Menghitung range ®, yaitu besarnya rentangan antara nilai tertinggi dengan
nilai terendah. Oleh sebab itu besarnya nilai R dihitung dengan rumus:

R =    NT - NR
Keterangan:
R =   nilai range
NT =   nilai tertinggi
NR =   nilai terendah

c.     Menghitung besarnya interval (I) dengan menggunakan rumus:
I = R

K
d.   Mendistribusikan data penelitian masing-masing variable kedalam bentuk

tabel.

2.   Analisis Korelasi Product Moment
Analisis korelasi product moment dimaksudkan untuk menjawab

permasalahan penelitian dan menguji hipotesis pertama dan kedua, yaitu
hubungan antara X1 dengan Y dan hubungan antara  X2 dengan  Y.  Rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut (Arikunto, 1990):

N ∑ XY – ( ∑ X ) ( ∑ Y )
Rxy    = √ {N∑ X2 – (∑ X) 2}{( N∑ Y2) – (∑ Y2)}

Keterangan:
Rxy =   koefisien korelasi antara skor item dengan skor total item
N =   banyaknya subyek pemilik nilai
X =   skor item 1, 2, 3, 4 dan seterusnya
Y =   skor total dari seluruh item
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Sebagai kriteria digunakan tingkat signifikan 5% atau (p) >/ 0.05.

3.    Analisis Regresi Ganda
Analisis regresi ganda dimaksudkan untuk menjawab permasalahan

penelitian dan menguji hipotesa ketiga, yaitu pengaruh variable X1 dan X2

terhadap Y, dengan rumus sebagai berikut:

r2 12  +  r2 13 −  2r 12r 13r 23
r 1.23  =                       1 −  r2 23
Keterangan:
r 12 =   korelasi antara Y dan X1
r 13 =   korelasi antara Y dan X2
r 23 =   korelasi antara X1 dan X2 (Isparjadi, 1988:103-104)
Sebagai kriteria digunakan tingkat signifikan 5% ata hipotesa nihil ditolak

bila nilai (p) >/0.05.
Pengolahan data terhadap masing-masing analisis ini dilakukan dengan

bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Sciences), Versi 17.0.
Dan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara variable tersebut
digunakan standar sebagai berikut:

r   =  0,08 – 1,000  berarti  sangat tinggi
r   =  0,60 – 0,799  berarti  tinggi
r   =  0,40 – 0,599  berarti  sedang
r   =  0,20 – 0,399  berarti  rendah
r   =  0,00 – 0,199  berarti sangat rendah  (Sugiyono, 1994:149).

HASIL PENELITIAN
1. Data Deskriptif

Data deskriptif terdiri atas macam data, yaitu data motivasi berprestasi,
pemanfaatan media elektronik video, dan prestasi belajar matematikan.
Deskripsi Data Motivasi Berprestasi

Data tentang motivasi berprestasi ini diperoleh melalui angket motivasi
berprestasi. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, maka
data-data tersebut diolah disajikan dalam bentuk distribusi bergolong yang dapat
dilihat dalam Tabel 3 dan Gambar 1 sebagai berikut:
Tabel 3 Deskripsi Frekuensi Data Motivasi Berprestasi

Skor Frekuensi Prosentase Keterangan Tanda Grafik

22,00 –
32,19

32,20 –
42,39

42,40 –
52,59

52,60 –
62,79

62,80 –
73,00

8
18
44
38
22

6
14
34
29
17

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

A
B
C
D
E

Jumlah 130 100
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Gambar 1 Deskripsi Frekuensi Motivasi Berprestasi
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 6% siswa memiliki motivasi

berprestasi sangat rendah, 14% siswa memiliki motivasi berprestasi rendah, 34%
siswa memiliki motivasi berprestasi sedang, 29% siswa memiliki motivasi
berprestasi tinggi, dan 17% siswa memiliki motivasi berprestasi sangat tinggi.
2. Deskripsi data pemanfaatan media elektronik video

Data tentang pemanfaatan media elektronik video ini diperoleh melalui
angket pemanfaatan sumber belajar. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh
dalam penelitian, maka data-data tersebut dipolah disajikan dalam bentuk
distribusi bergolong yang dapat dilihat dalam Tabel 4 dan Gambar 2 sebagai
berikut:
Tabel 4 Deskripsi Frekwensi data pemanfaatan media elektronik video

Skor Frekuensi Prosentase Keterangan Tanda Grafik

00,00 –
10,39
10,40 –
20,79
20,80 –
31,19
31,20 –
41,59
41,60 –
52,00

6
24
45
32
21

5
19
34
26
16

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

A
B
C
D
E

Jumlah 130 100
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Gambar 2 Deskripsi Frekwensi data pemanfaatan media elektronik video
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 5% siswa memiliki pemanfaatan

sumber belajar sangat rendah, 19% siswa memiliki pemanfaatan sumber belajar
rendah, 34% siswa memiliki pemanfaatan sumber belajar sedang, 26% siswa
memiliki pemanfaatan sumber belajar tinggi, dan 16% siswa memiliki
pemanfaatan sumber belajar sangat tinggi.
3. Diskripsi Data Prestasi Belajar

Data tentang prestasi belajar ini diperoleh melalui angket dokumentasi.
Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, maka data-data
tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi bergolong yang dapat dilihat
dalam Tabel 5 dan Gambar 3 sebagai berikut:
Tabel 5. Diskripsi Frekwensi Data Prestasi Belajar

Skor Frekuensi Prosentase Keterangan Tanda Grafik
0,00 – 1,92
1,93 – 3,85
3,86 – 5,77
5,78 – 7,69
7,70 – 9,60

3
12
67
46
2

2,3
9,2
51,5
35,5
1,5

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat tinggi

A
B
C
D
E

Jumlah 130 100

Gambar 3 Diskripsi Frekwensi Data Prestasi Belajar.
Dengan demikian dikatakan bahwa 2,3% siswa memiliki prestasi belajar sangat
rendah, 9,2% siswa memiliki prestasi belajar rendah, 51,5%siswa memiliki
prestasi belajar sedang, 35,5% siswa memiliki prestasi belajar tinggi dan 1,5%
siswa memiliki prestasi belajar sangat tinggi.

Berdasarkan ketiga Tabel data distribusi frekwensi di atas, yaitu : table
distribusi frekwensi motivasi  berprestasi, table distribusi frekwensi pemanfaatan
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sumber belajar, dan table distribusi frekwensi prestasi belajar, dapat dicari data
statistik yang berupa skor rendah. Skor tinggi, mean, mode deviasi dan range yang
dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Deskripsi data statistik

N
Skor

Terendah
Skor

Tertinggi
Mean Mode

Standar
Deviasi

Range

X1
X2
Y

130
130
130

22,00
0,00
0,00

73,00
52,00

9,60

51,6765
21,1509

5,1667

58,00
17,00

3,80

9,8592
8,5201
1,1361

51,00
52,00
9,60

Dari Tabel 6 tersebut dapat dikatakan bahwa skor motivasi berprestasi
siswa SD di Kecamatan Trowulan dari empat sekolah itu berkisar antara 22,00
sampai dengan 73,00. sedangkan rata-rata skor motivasi berprestasinya adalah
51,6765 dengan skor terbanyak adalah skor 58,00 dan memiliki standar deviasi
sebesar 9,8592. Dari Tabel tersebut juga pula dapat diketahui bahwa dalam
pelajaran matematika memiliki nilai rata-rata 5,1667 dengan nilai terendah 0,00
dan nilai tertinggi 9,60. sedangkan modenya adalah 3,80 dan 4,00 dengan standar
deviasi adalah sebesar 1,1361.

Uji Korelasi
Pada bagian ini akan diuraikan hasil perhitungan korelasi tunggal dengan

menggunakan rumus Product Moment, dan hasil perhitungan korelasi Parsial.

1. Hasil Perhitungan Korelasi Tunggal
Perhitungan korelasi product moment bertujuan untuk mengetahui korelasi

antara variable bebas motivasi berprestasi dengan prestasi belajar bidang studi
matematika, variable pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi belajar
bidang studi matematika, variable motivasi berprestasi dengan pemanfaatan
sumber belajar, diperoleh koefisien seperti yang tercantum dalam Tabel 7 di
bawah ini.

Tabel 7. Koefisien Korelasi
No Korelasi rhitung Taraf

signifikan
Keterangan

1. rx1y
(motivasi berprestasi- prestasi belajar
matematika)
rx2y
(pemanfaatan media elektronik video-
prestasi belajar matematika)
rx1x2

(motivasi berprestasi-pemanfaatan
media elektronik video)

0,177

0,131

0,149

0,05

0,05

0,05

Diterima

Diterima

Diterima

Dari Tabel 7 yang perlu diuji dengan table nilai r product moment pada
taraf signifikansi 0,05 dapat diketahui koefisien antara variable motivasi
berprestasi (x1) dengan prestasi belajar (y) menghasilkan r hitung (rx1,y) sebesar
0,177, sedang r table dengan derajat kebebasan 400 menunjukkan nilai
0,098.dengan demikian r hitung lebih besar r table (0,177>0,098) dapat disebut ada
hubungan yang signifikan antara variable motivasi berprestasi dengan prestasi
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belajar siswa, antara x1 (motivasi berprestasi) dengan y (prestasi belajar)
disebutkan ada korelasi. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi
motivasi berprestasi berpengaruh pada siswa semakin tingginya prestasi belajar
siswa.

Koefisien korelasi antara variable pemanfaatan media elektronik video
dengan prestasi belajar menunjukkan hasil r hitung sebesar 0,131 dan r table 0,098
dengan demikian r hitung lebih besar dari r table (0,131>0,098) dapat disebut ada
hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media elektronik video dengan
prestasi belajar. Jadi pemanfaatan media elektronik video berpengaruh secara
signifikan pada prestasi belajar. Koefisien korelasi antara variable motivasi
berperstasi dengan pemanfaatan media elektronik video menunjukkan hasil r hitung

sebesar 0,149 dan r table 0,098. dengan demikian r hitung lebih besar dari r table

(0,149>0,098) dapat disebut ada hubungan yang signifikan antara motivasi
breprestasi dan pemanfaatan media elektronik video. Jadi semakin tinggi motivasi
berprestasi semakin tinggi pengaruhnya pada pemanfaatan media elektronik
video.

2. Hasil Perhitungan Analisis Korelasi Parsial
Perhitungan dengan analisis korelasi parsial bertujuan untuk mengetahui

hubungan bersama antara variable bebas / preditor pertama dan kedua (motivasi
berprestasi dan pemanfaatan media elektronik video) terhadap variable terikat
kriterium prestasi belajar. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi parsial
sebesar 0,395.  Dengan demikian, maka ditemukan adanya korelasi diantara
ketiga faktor, yaitu motivasi berprestasi, pemanfaatan media elektronik video dan
prestasi belajar matematika.

Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian ini terdapat tiga hubungan yang harus diuji,yaitu: (1)

hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar matematika siswa;
(2) hubungan antara pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi belajar
matematika siswa; dan (3) hubungan antara motivasi berprestasi dan pemanfaatan
media elektronik video dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VI SD se
kecamatan Trowulan dari empat sekolah. Secara rinci akan dijelaskan hasil
pengujian masing-masing hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis I
Dari hasil analisis diperoleh perhitungan korelasi antara motivasi

berprestasi dengan prestasi belajar siswa dengan harga r = 0,177.  Angka tersebut
dikonfirmasikan dengan harga r tabel dengan taraf signifikan 0,05 dan N = 130
diperoleh r table sebesar 0,098. Dalam kaidah pengambilan keputusan dinyatakan
bahwa jika rxy < r table, maka hipotesis nihil (Ho) diterima dan jika rxy > r table

(0,177>0,098), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian berarti ada
hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar
matematika siswa kelas VI SD se Kecamatan Trowulan dari empat Sekolah.

2. Hipotesis II
Dari hasil analisis diperoleh perhitungan korelasi antara pemanfaatan

media elektronik video dengan prestasi belajar siswa dengan harga r = 0,131.
angka tersebut dikonfirmasikan dengan harga r table dengan taraf signifikasi 0,05
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dan N = 130 diperoleh r table sebesar 0,098. Berdasarkan hasil perhitungan
analisis diketahui bahwa rxy > r table (0,131 > 0,098), maka Ho ditolak dan H1

diterima. Dengan demikian berarti ada hubungan yang signifikan antara
pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi belajar matematika siswa
kelas VI SD se kecamatan Trowulan dari empat sekolah.

3. Hipotesis III
Dari hasil analisis diperoleh perhitungan korelasi antara motivasi

berprestasi dan pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi belajar
dengan harga korelasi parsial (p) = 0,395. angka tersebut menunjukkan adanya
hubungan antara ketiga variable penelitian yaitu motivasi berprestasi dan
pemanfaatan media elektronik video dengan prestasi belajar matematika.

PEMBAHASAN
Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Matematika

Dari hasil analisis statistik diperoleh korelasi antara motivasi berprestasi
dengan prestasi belajar matematika sebesar 0,177, sedang   r tabel menunjukkan
0,098. Dengan demikian r hitung lebih besar r tabel (0,177>0,098) dan selanjutnya
dapat disebut ada hubungan yang signifikan antara variable motivasi berprestasi
dengan prestasi belajar matematika. Atau antara x1 (motivasi berprestasi) dengan
y (prestasi belajar) disebut ada korelasi. Dengan demikian dapat dikatakan
semakin tinggi motivasi siswa berpengaruh pada semakin tingginya prestasi
belajar siswa.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor motivasi berprestasi. Karena
itu salah satu cara agar siswa dapat memiliki prestasi yang tinggi adalah dengan
jalan meningkatkan motivasi berprestasinya. Motivasi berprestasi merupakan
salah satu bagian dari motivasi pada umumnya. Motivasi berprestasi merupakan
motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang atau disebut dengan motivasi
instrinsik. Siswa yang termotivasi secara instrinsik aktivitasnya dalam belajar
lebih baik dari siswa yang termotivasi secara ekstrinsik (prayitno, 1989:11).
Sementara itu McClelland dan Atkinson dalam Djiwandono (1989:161)
mengemukakan bahwa motivasi yang paling penting untuk psikologi pendidikan
adalah motivasi berprestasi, dimana seseorang cenderung bertujuan untuk
mencapai sukses atau memilih kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau
gagal. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan teori-teori belajar yang
berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Winkel (1987:96) mendefinisikan bahwa
motivasi berprestasi ialah daya penggerak dalam diri siswa untuk mencapai taraf
prestasi belajar yang setinggi mungkin, demi memperoleh suatu kepuasan.

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong
siswa agar dapat belajar dengan baik, untuk berfikir dan memusatkan perhatian,
merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar
motif yang kuat sangat diperlukan dalam belajar, di dalam membentuk motif yang
kuat ini dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-latihan/ kebiasaan-kebiasaan
dan pengaruh lingkungan yang kuat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya,
seperti yang dilakukan oleh Mukhini (1988), yang menemukan adanya korelasi
sebesar 0,3534 antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar matematika siswa



394

SMA Negeri Kota Surabaya. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan
oleh Akhfi (1991) yang juga menunjukkan adanya hubungan antara motivasi
berprestasi dengan prestasi belajar mahasiswa semester I jurusan matematika IKIP
Malang. Dan hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Mulyati
(1992) yang juga menunjukkan adanya hubungan motivasi berprestasi dengan
prestasi belajar matematika, khususnya pada materi kalkulus.

Dengan adanya beberapa hasil penelitian yang serupa, menunjukkan
bahwa motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam
pencapaian prestasi belajar.  Demikian juga dengan adanya korelasi yang sangat
kuat antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar matematika yang
ditunjukkan oleh tingginya perolehan nilai  r  Product Moment, yaitu sebesar
0,177, karena nilai ini juga menunjukkan adanya korelasi yang signifikan pada
taraf signifikan 0,01 % yaitu sebesar 0,128.

Hubungan Antara Pemanfaatan Media Elektronik Video dengan Prestasi
Belajar Matematika

Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi antara variabel pemanfaatan
media elektronik video dengan prestasi belajar menunjukkan hasil r hitung sebesar
0,131 dan  r tabel 0,098.  Dengan demikian r hitung lebih besar dari   r tabel

(0,131>0,098) dapat disebut ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan
media elektronik video dengan prestasi belajar. Jadi pemanfaatan media
elektronik video berpengaruh secara signifikan pada prestasi belajar.

Adanya korelasi yang signifikan dalam hasil penelitian ini, menunjukkan
bahwa hasil penelitian sesuai denga kerangka teori yang ada. Seperti yang
disebutkan oleh Hanafi (1983:4-6) bahwa fungsi sumber belajar diantaranya
adalah untuk meningkatkan produktifitas pendidikan, dan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya.

Dengan adanya beberapa hasil penelitian yang serupa, menunjukkan
bahwa pemanfaatan media elektronik video merupakan salah satu faktor yang
menentukan dalam pencapaian prestasi belajar. Demikian juga dengan adanya
korelasi yang sangat kuat antara pemanfaatan media elektronik video dengan
prestasi belajar matematika yang ditunjukkan oleh tingginya perolehan nilai r
product moment, yaitu sebesar 0,131. Karena nilai ini juga menunjukkan adanya
korelasi yang signifikan pada taraf signifikan 0,05 % yaitu sebesar 0,128 dari hasil
ini dapat dikatakan bahwa siswa yang dapat memanfaatkan media elektronik
video dengan baik akan dapat memperoleh prestasi belajar yang baik. Sebaliknya
siswa yang kurang bisa memanfaatkan media tersebut dengan baik akan
cenderung memiliki prestasi belajar yang kurang baik pula.

Hubungan Antara Motivasi Berprestasi dan Pemanfaatan Media Elektronik
Dengan Prestasi Belajar Matematika

Dengan melihat adanya hubungan ketiga variable penelitian dengan
perolehan r Parsial sebesar 0,295 maka dapat dikatakan bahwa ketiga variable
tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan pada derajat rendah. Hal ini
disebabkan karena skor sebesar 0,395 jika dimasukkan dalam kategori penilaian
kuat atau lemahnya akan masuk pada kategori rendah.  Derajat rendahnya
hubungan antara ketiga variable penelitian secara bersamaan ini bisa diakibatkan
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oleh faktor rendahnya prestasi matematika yang hanya memiliki nilai rata-rata
sebesar 5,1667.

Hasi penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi
berprestasi dengan hasil belajar matematika memiliki derajat hubungan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan derajat hubungan antara pemanfaatan media
elektronik video dengan prestasi belajar matematika. Dengan demikian, hasil
penelitian ini juga ikut mendukung teori yang menyebutkan bahwa faktor yang
berasal dari dalam diri siswa memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan
dengan pengaruh faktor yang berasal dari luar diri siswa. Seperti yang
dikemukakan oleh Prayitno (1998:161) bahwa siswa yang termotivasi secara
instrinsik aktivitasnya dalam belajar lebih baik dari siswa yang termotivasi secara
ekstrinsik. Demikian juga dengan yang dikemukakan oleh Mc Clelland dan
Atkinson dam Djiwandono (1989:161) mengemukakan bahwa yang paling
penting untuk psikologi pendidikan adalah motivasi berprestasi.  Secara
keseluruhan, meskipun derajat hubungan antara ketiga variable penelitian ini
rendah, namun hasil penelitian telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan
hipotesis yang diajukan.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Simpulan yang dapat ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis
hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Ada hubungan yang signifikan antara
motivasi berprestasi dengan prestasi belajar matematika di empat SD se
Kecamatan Trowulan; 2) Ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan
media elektronik video dengan prestasi belajar matematika di empat SD se
Kecamatan Trowulan; dan 3) Ada hubungan yang signifikan antara motivasi
berprestasi belajar matematika dan pemanfaatan media elektronik video secara
bersam-sama terhadap prestasi belajar matematika di empat SD se Kecamatan
Trowulan.

Saran-saran
Sehubungan dengan hasil penelitian maka peneliti menyarankan agar guru
berusaha mengembangkan semangat bekerja keras terus-menerus tanpa mengenal
lelah dalam meningkatkan prestasi belajar, semangat bersaing (persaingan yang
sehat) sesama siswa, tekun dan ulet dalam meningkatkan kedudukan sosialnya,
dan memberikan penilaian yang tinggi terhadap produktifitas dan kreatifitas
siswa.  Sedangkan saran untuk sekolah adalah menyediakan sumber belajar.
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Abstract
Indonesia as one nation which has many ethnical background, traditional

language and so many different culture and religion. It is important to
understanding and implementing the multicultural leadership in many aspect of
organization. One is the most important is how to implement multicultural
leadership in schools. and how is school culture can affect in quality of leadership
it self including communication between different cultural background at school..

The purposes of this reseach are (1) describing elements that is as the
basic how organization is forming, (2) describing the process how organization is
formed, (3) describing models  organization culture which is implemented in
school,(4) describing what is the meaning of organization,(5) describing elements
that is able to become tools to bound organization with so many different cultural
background, and (6) describing strengh and weakness of organization with
multicultural background and (7) the leader’s wisdom by multicultural
background.

This research using qualitative approach with ethnographics study design.
The methods are (1) indepth interview, (2) participate observation, and (3)
documentation. The data that is obtained through that methods, are arranged and
organized, assumed, and analyzed to get the concept and the abstract of research.
The validation of the reseach are from (1) lenghten the schedule of reseacher in
object research, (2) in depth observation, (3) triangulation, (4) internal
discussion, (5) rechecking from reseach team, (6) transferability, (7)
dependencies and (8) confirmability. Study case for this reseacrch is in SMU
PERMADI in Surabaya.

Key Words: Cultural organization, Multicultural Leadership, Etnographics Study.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemajemukan masyarakat Indonesia dipandang dari latar belakang suku
bangsa, sosial budaya, dan agama adalah kenyataan yang tidak bisa dielakkan.
Kenyataan ini diakui pula oleh seorang ahli sejarah India  berbangsa Amerika,
Wolpert (dalam Ma’arif (2005) yang menyatakan bahwa masyarakat India adalah
“more pluralistic are  every respect than any other on earth on erath except,
perhaps, Indonesia.” Mengamati fenomena kemajemukan ini, salah seorang
sosiolog Amerika Serikat, Geertz (2002) secara tepat melukiskan bahwa terdapat
lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing dengan identitas
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budayanya sendiri, dan lebih dari 250 bahasa daerah dipakai oleh berbagai etnis
tersebut, di samping itu hampir semua agama penting dunia diwakili, selain
agama-agama asli yang banyak jumlahnya.

Indonesia, di samping memiliki keanekaragaman agama, seperti Islam,
Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu, juga mengandung jenis
kepercayaan yang lain, seperti Kong Hu Chu, Kejawen, dan kepercayaan
masyarakat-masyarakat terasing seperti Badui, Tengger, Samin, Dayak, dan
sejumlah suku di Irian Jaya.

Keragaman tersebut di atas, diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan
berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi,
kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan,
separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu
menghormati hak-hak orang lain, adalah bentuk nyata sebagai bagian
multikulturalisme (Yaqin, 2005).

Isu ras (rasial, agama dan suku) saat ini menjadi masalah nasional yang
cukup memprihatinkan. Tilaar (2000) mengemukakan bahwa kenyataan
kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini terganggu dengan adanya konflik yang
berbau SARA. Sonhadji (2003) mengemukakan bahwa masalah paling krusial
yang dihadapi Bangsa Indonesia belakangan ini adalah lemahnya rasa
kebangsaan, persatuan dan kebersamaan di sementara kalangan. Untuk
memberikan solusi penyatuan yang paling relevan mengenai kebhinekaan yang
ada di Indonesia, adalah melalui lembaga pendidikan, khususnya lembaga
pendidikan yang multikultural. Namun pendidikan yang berdimensi multikultural
masih sebatas wacana. Hal ini sebagaimana model pendidikan multikultural
(multicultural education) yang diperkenalkan oleh Sonhadji (2003).

Fenomena multikulturalisme menarik para pakar untuk memberikan solusi
mengenai aksi-aksi yang sampai saat ini banyak muncul, akibat dari gesekan antar
etnis. Lebih tegas lagi dapat disimpulkan sementara, bahwa saat ini masyarakat
rawan konflik. Menurut Yaqin (2005) pendidikan multikultural mempunyai dua
tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan
sementara, karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan
akhirnya dapat dicapai dengan baik.

Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana
pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil
kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan
maupun mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai
wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya
mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran
yang diajarkannya, Akan tetapi juga mampu untuk menjadi transformator
pendidikan multikultural yang mempu menanamkan nilai-nilai pluralisme,
humanisme dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta
didiknya. Tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah, peserta didik tidak
hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya
akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter
yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis.

Dalam kaitannya dengan budaya organisasi atau institusi, ada pertanyaan
awal yang substansial, yaitu apa makna budaya organisasi tersebut? Robbins
(2002) dalam kajiannya mengenai budaya organisasi mengemukakan bahwa
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tampaknya ada kesepakatan yang luas bahwa budaya organisasi mengacu ke suatu
sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan
organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Sistem makna bersama ini, bila
diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang
dihargai oleh organisasi itu.

Penelitian tentang budaya organisasi menarik para pemerhati dan peneliti
untuk mengungkap lebih lanjut, bagaimana budaya organisasi dapat diwujudkan
dan diterapkan di lembaga pendidikan. Lokasi penelitian ini adalah SMU
PERMADI (nama disamarkan) di kota Surabaya. SMU PERMADI dipimpin
seorang Kepala Sekolah yang berasal dari Bali,  jumlah gurunya ada 36 orang
terdiri dari  guru tetapnya 20 orang dan guru tidak tetap (GTT) ada 16 orang.
Sedangkan jumlah siswanya ada 672 siswa, tersebar pada 17 kelas. SMU
PERMADI ini termasuk unik, karena berdasarkan studi penjajagan siswanya
terdiri dari berbagai latar etnik dan budaya.

Dengan latar budaya yang cukup beragam, ditinjau dari segi etnis dan
agama, maka yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana budaya organisasi
yang ada di SMU PERMADI Surabaya, khususnya dalam menerapkan disiplin
organisasi

Dengan latar budaya yang sejak lama sudah beragam etnis, budaya, agama
tersebut di atas, SMU PERMADI Surabaya sampai saat ini tetap eksis, dalam arti
tidak pernah ada klik atau gap antara peserta didik, peserta didik dengan para
guru, dan peserta didik dengan sekolah. Mengamati profil sekolah dalam studi
pendahuluan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara
mendalam bagaimana budaya sekolah di SMU PERMADI Surabaya?

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan

fokus utama dalam penelitian ini, yaitu ciri-ciri budaya organisasi di SMU
PERMADI Surabaya. Berdasarkan fokus utama penelitian, dapatlah dijabarkan
sub fokus sebagai berikut ini.

1. Hal-hal yang mendasari terbentuknya budaya organisasi di SMU
PERMADI Surabaya.

2. Proses terbentuknya budaya organisasi di SMU PERMADI Surabaya.
3. Wujud budaya organisasi yang diterapkan oleh warga sekolah di SMU

PERMADI Surabaya.
4. Pemaknaan budaya organisasi menurut SMU PERMADI Surabaya.
5. Hal-hal yang menjadi perekat budaya organisasi di SMU PERMADI

Surabaya dengan latar budaya yang beragam.
6. Kekuatan dan kelemahan pelestarian budaya organisasi pada SMU

PERMADI Surabaya.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini

sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan hal-hal yang mendasari terbentuknya budaya

organisasi di SMU PERMADI Surabaya.
2. Mendeskripsikan proses terbentuknya budaya organisasi di SMU

PERMADI Surabaya.
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3. Mendeskripsikan wujud budaya organisasi yang diterapkan oleh warga
sekolah di SMU PERMADI Surabaya.

4. Mendeskripsikan pemaknaan budaya organisasi menurut SMU
PERMADI Surabaya.

5. Mendeskripsikan hal-hal yang menjadi perekat budaya organisasi di
SMU PERMADI Surabaya dengan latar budaya yang beragam.

6. Mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan pelestarian budaya
organisasi pada SMU PERMADI Surabaya.

D. Kegunaan Penelitian
Temuan penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis

sebagai berikut :
1. Bagi sekolah yang berlatar multikultural, temuan dalam penelitian ini akan

dapat menjadi pola-pola yang diterapkan di sekolah dalam penyusunan
kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan budaya atau agama yang
beragam, yang meliputi: (1) etnis Cina, (2) etnis Jawa, (3) etnis Ambon, (4)
etnis Batak, dan etnis Bali; sedangkan agama yang dipeluk siswa meliputi: (1)
Kristen Protestan, (2) Islam, (3) Kristen Katholik, (4) Hindu, dan (5) Budha.

2. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang
budaya organisasi di sekolah dengan latar budaya yang multikultural dan
multi etnis serta multi agama. Dengan demikian temuan penelitian akan
dijadikan wacana bagi sekolah-sekolah yang peserta didiknya mempunyai
latar yang berbeda baik dari segi etnis, budaya, agama. Dengan kata lain
temuan penelitian mempunyai nilai transferalibitas bagi sekolah dengan latar
yang hampir sama.

3. Bagi peneliti-peneliti lainnya, temuan penelitian ini dapat dijadikan salah satu
pijakan motivasi untuk para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih
jauh perihal budaya organisasi pada lembaga pendidikan dengan ruang
lingkup variable yang lebih luas serta dengan cakupan situs yang lebih
banyak, sehingga akan dapat ditemukanm teori-teori budaya organisasi di
sekolah yang lebih handal dan dapat dijadikan pola-pola organisasi di sekolah
yang lebih baik dan dapat diterapkan di sekolah.

II. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah ciri-ciri budaya organisasi di
SMU PERMADI Surabaya yang bernuansakan multikultural. Penelitian kualitatif
disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang
dikumpulkan yang bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak
menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik, karena situasi lapangan
penelitian bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi
atau diatur dengan eksperimen atau test.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi
etnografis. LeCompte, Margaret, Wendy & Judith (1992) mengemukakan bahwa
etnografi adalah strategi yang paling tepat digunakan untuk penelitian pendidikan.
Dalam kaitannya dengan penelitian, dapat dikemukakan bahwa etnografi memiliki
pengertian yang sama dengan studi lapangan (field study) yang dianggap sebagai
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teknik penelitian berganda, karena studi lapangan menekankan pendekatan yang
menggunakan berbagai instrumen (Mantja, 1997). Etnografi mencakup
pengumpulan data, yaitu data dari berbagai variabel selama jangka waktu yang
cukup lama di lapangan aslinya (natural setting). Terminologi “latar yang asli”
mengartikan bahwa fakta dari variabel yang sedang diteliti atau dikaji mengenai
peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami dilakukan tanpa terjadinya
pengendalian peneliti melalui kondisi-kondisi pengendalian yang biasanya disebut
manipulasi peneliti. Oleh karena itu, latar asli merupakan karakteristik penelitian
etnografi, maka etnografi seringkali disebut juga penelitian naturalistik, inkuiri
naturalistik atau penelitian (riset) lapangan (Gay, 1987).

Menurut Ary (2002) etnografi merupakan kajian mendalam terhadap
perilaku yang terjadi secara alami di suatu budaya atau kelompok sosial. Jenis
penelitian ini berusaha memahami hubungan antara budaya dan perilaku.  Metode
penelitian etnografi dikembangkan oleh para antropolog  sebagai suatu cara yang
ditempuh untuk mengkaji dan menguraikan budaya manusia. Dalam kajian klasik
Mead,  yang berjudul Coming of Age in Samoa (1928),  dia mengkaji anak
perempuan usia dewasa di Samoa dan menganalisis perbedaan perkembangan
antara gadis Samoa dan Amerika. Antropolog membaurkan dirinya sendiri dalam
kehidupan masyarakat yang dikaji, terutama menggunakan observasi yang luas
(partisipan dan non partisipan) dan kadang wawancara mendalam untuk
mendapatkan klarifikasi dan informasi yang lebih terinci.  Ahli etnografi
melakukan kajian ini tanpa menggunakan hipotesis apriori guna menghindari
usaha untuk menetapkan sebelumnya apa yang akan diamati atau informasi apa
yang ingin digali dari informan. Dia mengeksplorasi  dan menguji hipotesis,
namun hipotesisnya dikembangkan di luar kerja lapangan itu sendiri.

Ahli etnografi mengacu pada orang–orang yang mengumpulkan informasi
dari “informan” bukannya partisipan dan mereka mengkaji “situs” bukannya
individu. Penelitian etnografi memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya
adalah bisa dilakukannya pengamatan terhadap perilaku dalam latar kehidupan
nyata, dengan asumsi bahwa perilaku manusia bisa sepenuhnya dipahami hanya
dengan mengetahui latar terjadinya perilaku tersebut.  Keterbatasan utamanya
adalah bahwa temuan-temuannya sangat tergantung pada observasi dan
interpretasi peneliti terhadap data-data.

Spradley (1980) mengidentifikasi rangkaian langkah yang menyusun
metodologi penelitian etnografi sebagai berikut :

1. Menyeleksi proyek etnografi.
2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan etnografi.
3. Mengumpulkan data etnografi.
4. Membuat rekaman etnografi.
5. Menganalisis data etnografi.
6. Menulis laporan etnografi.

B. Kehadiran Peneliti
Dengan pendekatan kualitatif ini, berdasarkan sudut pandang

fenomenologi, segala sesuatu akan bergantung pada kedudukan peneliti (Bogdan
& Biklen, 1982) atau yang menuntut peneliti bertindak sebagai instrumen
penelitian yang utama (Moleong, 1998). Penerapan penelitian pendekatan
fenomenologis dapat pula diartikan bersatunya peneliti dengan subyek penelitian.



402

Keterlibatan dan penghayatan peneliti di lapangan sangat diperlukan sebagai salah
satu ciri penelitian ini.

C. Data dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan/dihimpun dalam penelitian ini adalah data

kualitatif. Menurut Moleong (1998) pada penelitian kualitatif sumber data
utamanya berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau yang
diwawancarai, selebihnya adalah  data tambahan seperti dokumen dan foto.
Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah (1) ucapan dan tindakan
melalui wawancara langsung dengan informan kunci (key informant) dan
informan-informan (informants) lainnya, (2) observasi langsung pada subyek
penelitian di tempat penelitian, dan (3) dokumen-dokumen yang relevan terhadap
tujuan penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data
Peneliti kualitatif menggunakan berbagai prosedur untuk menegaskan

wawasan atau hipotesisnya yang sedang dikembangkan dan menjamin
keterpercayaan data yang dikumpulkan.  Di antara teknik-teknik tersebut adalah
berada di situs penelitian dalam waktu yang lama dan melakukan observasi terus
menerus agar bisa diperoleh lingkup dan kedalaman yang cukup atas observasi
itu.

E. Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan prosedur dalam penelitian kualitatif, maka strategi pengum-

pulan data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu (1) wawancara
mendalam (indepth interview), (2) pengamatan peran serta (participant
observation), dan (3) dokumentasi.

F. Analisis Data
Analisis data merupakan proses yang sulit dan menghabiskan banyak

waktu karena secara khas peneliti menghadapi sejumlah besar catatan lapangan,
transkrip wawancara, refleksi dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen
yang harus ditelaah dan diinterpretasikannya. Analisis melibatkan pengurangan
dan pengorganisasian data, sintesis, pencarian akan pola-pola yang signifikan dan
penemuan apa yang sekiranya penting. Tugas yang harus dilaksanakannya
ternyata sangat banyak, namun  tugas tersebut bisa dikelola dengan baik bila
dipecah ke dalam tahap-tahap.

G. Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini dilakukan agar

diperoleh temuan dan interpretasi yang absah. Oleh karena itu, maka perlu diteliti
kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: perpanjangan
kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi,
pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota. Selanjutnya
perlu dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain
(transferability), pada konteksnya (dependability), dan dapat tidaknya
dikonfirmasi kepada sumbernya (confirmability).
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1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti di Lapangan
Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, artinya bahwa keintensifan

dan masa pengumpulan data tidak ditetapkan secara kaku, melainkan bersifat
luwes. Pada saat satu kasus sudah diperkirakan cukup dan kesimpulan sementara
sudah ditarik kesimpulan. Peneliti masih membuka diri terhadap kemungkinan
tambahan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan paparan data serta sesuai dengan sub fokus penelitian, maka

diuraikan temuan-temuan penelitian penelitian sebagai berikut ini.

1. Hal-hal yang mendasari terbentuknya budaya organisasi
Hal-hal yang mendasari terbentuknya budaya organisasi di SMU

PERMADI Surabaya adalah karena komunitas gereja-gereja yang ada di Surabaya
(GPIB, GKI, GKJW dan HKBP) yang mendirikan Yayasan yang bernama
Yayasan Badan Pendidikan dan Pengajaran Kristen (YBPPK) Permadi Surabaya.

Perlu ditambahkan selain hal-hal tersebut di atas, dalam menyelenggarakan
kegiatan belajar mengajar, rujukan atau pedoman yang digunakan SMU
PERMADI Surabaya adalah : (a) Pancasila dan UUD 1945, (b) Sistem Pendidikan
Nasional dan Kurikulum, (c) Juklak dan juknis dari Depdikbud, (d) Peraturan
Yayasan Kristen Permadi, (e) Tata Tertib yang berlaku di sekolah, dan (f)
Kebijakan yang bersifat consensus dari Kepala Sekolah.

Perlu ditambahkan selain hal-hal tersebut di atas, dalam menyelenggarakan
kegiatan belajar mengajar, rujukan atau pedoman yang digunakan SMU
PERMADI Surabaya adalah : (a) Pancasila dan UUD 1945, (b) Sistem Pendidikan
Nasional dan Kurikulum, (c) Juklak dan juknis dari Depdikbud, (d) Peraturan
Yayasan Kristen Permadi, (e) Tata Tertib yang berlaku di sekolah, dan (f)
Kebijakan yang bersifat consensus dari Kepala Sekolah.

Awal berdiriya SMU PERMADI Surabaya, dimulai pada saat persekutuan
gereja-gereja yang ada di kota Surabaya (GPIB, GKI, GKJW, HKBP) membentuk
suatu yayasan yang dinamakan YBPPK “Pirngadi” Surabaya. Yayasan ini yang
mengelola SMU PERMADI Surabaya. Adapun gagasan dibentuknya lembaga
pendidikan ini, antara lain didorong oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) bentuk
partisipasi umat Kristiani dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (2)
banyak calon siswa dari Umat Kristiani maupun non Kristiani yang tidak dapat
tertampung di sekolah negeri, (3) mewujudkan peranan intelektual umat Kristiani
dalam bidang pendidikan, (4) adanya dinamika di masyarakat, (5) adanya filosofi
panggilan menggarami dan menerangi dunia, (6) memberikan pelayanan yang
kongkrit melalui pendidikan, dan (7) diwarnai oleh terang Alkitab dengan
menerapkan “hukum kasih”.

2. Proses terbentuknya budaya organisasi
Bertitik tolak dari eksistensi gereja-gereja Kristen yang ada di kota

Surabaya,  yang kemudian berhimpun dalam suatu persekutuan dengan
membentuk Yayasan Badan Pendidikan dan Pengajaran Kristen (YBPPK)
“Pirngadi” Surabaya. Yayasan inilah yang merealisasikan terwujudnya suatu unit
pendidikan setingkat SMA pada tahun 1978, dan lembaga pendidikan ini
dinamakan SMU PERMADI Surabaya
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Secara kronologis dapat digambarkan secara runtut terbentuknya budaya
organisasi, diawali dengan adanya formulasi Visi dan Misi Sekolah yang telah
dirumuskan, kemudian memberikan inspirasi terbentuknya budaya organisasi.
Sedangkan implementasi budaya organisasi di sekolah ini diaktualisasikan dalam
bentuk sebagai berikut : (1) berdoa sebelum bekerja, (2) letak strategis dan mudah
dijangkau, (3) penerapan disiplin hadir dan cara perbaikan, (4) pembinaan siswa
terlambat, (5) demokratis, (6) menjunjung tinggi rasa persaudaraan, dan (7)
terjadinya proses pembauran.

Implementasi terbentuknya budaya organisasi di SMU PERMADI
Surabaya juga menggunakan rujukan juklak dan juknis yang digunakan untuk
kegiatan operasional sekolah seperti : (1) Peraturan Pemerintah, (2) Peraturan
Pelaksanaan dari Propinsi Tingkat I, dan (3) Tata Tertib Sekolah.

Dalam praktiknya semua unsur-unsur tersebut di atas diterapkan di
sekolah dalam bentuk kegiatan yang difokuskan kepada peserta didik seperti : (1)
Doa bersama pada awal dan akhir pelajaran, (2) Persekutuan doa dan retret, (3)
Bimbingan Moral (Bimor), dan (4) Upacara Bendera.

3. Wujud budaya organisasi yang diterapkan oleh warga sekolah
Penerapan budaya organisasi di SMU PERMADI Surabaya dilakukan

melalui : (1) kebebasan berdoa menurut agamanya masing-masing dipandu secara
Kristiani, (2) penanaman nilai-nilai luhur ajaran agama melalui setiap mata
pelajaran, khususnya pelajaran agama, (3) meningkatkan daya serap dan kualitas
mutu lulusan (budaya mutu), (4) tata tertib sekolah, (5) menegakkan disiplin
belajar dan mengajar, (6) diajarkan tentang kasih, (7) kasih sayang, saling
membantu satu dengan yang lain, (8) persekutuan doa setiap hari Jum’at setelah
pulang sekolah, dan (9) kebaktian menjelang Ujian Umum/UNAS.

Sedangkan penanaman disiplin kepada warga sekolah dilaksanakan
melalui kegiatan : (1) latihan baris berbaris, (2) ekstrakurikuler pakisbraka, (3)
buku pengembang, (4) pembinaan oleh wali kelas setiap hari Senin 1 jam
pelajaran, (4) bimbingan moral (BIMOR), (5) pembinaan rohani, (6) latihan dasar
kepemimpinan siswa, dan (7) upacara bendera.

Penerapan budaya organisasi lainnya, khususnya dalam pembinaan
kerohanian bagi para peserta didik/siswa di SMU PERMADI Surabaya
diwujudkan dengan cara : (1) mengadakan renungan (kebaktian singkat) setiap
pagi, (2) kebaktian sekolah tiap hari Senin jam 1 dan 2, dan (3) home visit per
siswa yang sakit.

Sasaran perwujudan budaya organisasi yang diterapkan di SMU
PERMADI Surabaya, adalah ditujukan kepada warga sekolah, baik guru maupun
siswa. Walau-pun demikian sasaran utamanya ditujukan kepada peserta
didik/siswa.

4. Pemaknaan budaya organisasi
Sejak pemilihan lokasi penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan studi

pendahuluan di SMU PERMADI Surabaya, diketahui bahwa sekolah ini
mempunyai karakteristik yang unik. Keunikan karakteristik sekolah ini antara lain
adalah bahwa warga sekolah, khususnya para siswanya cukup heterogen, baik dari
sisi etnis, budaya maupun agama.
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Oleh karena keadaan warga sekolah yang heterogen, maka SMA ini
mendapatkan julukan sebagai “Indonesia Mini” atau masyarakat yang berbhineka
tunggal ika. Bahkan hampir separuh ada etnis nonpri yang berbaur di sekolah,
sehingga SMU PERMADI juga dijuluki sebagai “Sekolah Pembauran”.
Disamping itu, tentu saja banyak terdapat etnis-etnis yang berasal dari luar Jawa,
seperti Batak, Ambon, Bali, dsbnya.

Sebagai sekolah yang mempunyai karakteristik Indonesia Mini, kebijakan
yang diterapkan oleh sekolah antara lain : (1) tidak membedakan antar satu
dengan yang lainnya, (2) diciptakan menjadi bangsa yang majemuk, (3)
berpedoman pada Firman Tuhan melayani dalam arti luas dalam pendidikan, (4)
pelajaran agama selalu diajarkan kasih, dan (5) toleransi kepada pemeluk agama
lain.

Untuk meminimalkan adanya konflik antar warga sekolah yang berbeda
etnis, budaya maupun agama, pihak sekolah memberlakukan doa bersama dan doa
khusus setiap hari Jum’at, serta memberikan perlakuan yang sama sebagai warga
SMU PERMADI Surabaya. Disamping itu juga diterapkan penanaman disiplin
bagi semua warga sekolah, tanpa kecuali.

5. Hal-hal yang menjadi perekat budaya organisasi
Diketahui bahwa budaya organisasi di SMU PERMADI Surabaya telah

diterapkan sejak lama, seiring dengan berdirinya sekolah tersebut. Sementara ini
karakteris-tik warga sekolah yang heterogen membawa konsekuensi adanya
perlakuan dari sekolah, yang dapat meredam warga sekolah agar terhindar dari
friksi-friksi maupun konflik antar warga sekolah yang berbeda budaya, etnis
maupun agama. Namun de-mikian keberagaman yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari karakteristik SMU PERMADI Surabaya, sampai saat ini
tidak menjadi masalah yang patut dikawatirkan. Hal ini berkat penerapan budaya
organisasi, masalah-masalah perbedaan yang rentan konflik tidak muncul di SMU
PERMADI Surabaya. Semuanya itu berkat adanya perekat budaya organisasi
yang ada di SMU PERMADI Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi perekat budaya organisasi tersebut di
atas, dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi perekat budaya organisasi
di SMU PERMADI Surabaya, antara lain sebagai berikut : (1) filosofi Ki Hajar
Dewantoro: Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri han-
dayani, dan Mulat sariro hangrasa wani; (2) perlakuan yang sama terlepas dari
agama, etnis, budaya, dan status ekonomi; (3) tata tertib yang berlaku untuk
semua keluarga sekolah; (4) semua siswa mendapat hak yang sama untuk maju
dan berprestasi; (5) misa dalam bentuk perayaan/perwakilan; (6) kebebasan
menjalan ibadah; (7) kebersamaan dan keterbukaan; (8) pendidikan agama yang
diikuti oleh semua siswa, (9) pembinaan rutin dari wali kelas (setiap hari Senin);
(10) kegiatan ekstra kurikuler; (11) interaksi  agama bukan hanya yang bersifat
Kristiani saja; (12) menyatukan bakat dan seni; (13) bimbingn moral; (14) saling
menghormati; dan (15) saling menghargai antara pemeluk yang satu dengan yang
lainnya.

6. Kekuatan dan kelemahan pelestarian budaya organisasi
Dalam melestarikan budaya organisasi di SMU PERMADI Surabaya,

dapat dii-dentifikasi adanya kekuatan pelestarian budaya organisasi dan
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kelemahan pelestarian budaya organisasi. Dalam mengkaji pelestarian budaya
organisasi di SMU PERMADI Surabaya, secara garis besar ada dua hal yang
dapat dikemukakan, yaitu adanya kekuatan dan kelemahan pelestarian budaya
organisasi.

Kekuatan pelestarian budaya organisasi di SMU PERMADI Surabaya,
berdasar-kan temuan di lapangan antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :
(1) saling menghormati, (2) saling menghargai, (3) keterbukaan, (4) komunikasi
yang baik antar warga sekolah, (5) kedisiplinan, (6) loyalitas guru, (7) fasilitas
sekolah memadai, (8) pertemuan untuk berbagi pengalaman, (9) hubungan yang
harmonis antar siswa, siswa-guru, (10) lahan sekolah, (11) sarana KBM, (12)
ekstra, (13) dukungan gereja-gereja, (14) dogma Kristen (kasih), dan (15) tata
tertib.

Sedangkan kelemahan pelestarian budaya organisasi di SMU PERMADI
Surabaya, berdasarkan temuan di lapangan antara lain dapat diidentifikasi sebagai
berikut : (1) peningkatan SDM (guru) kurang, (2) latar belakang pendidikan guru,
(3) tidak ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dana, (4) andil
yayasan melemah, (5) gaji yang relative rendah, dan (6) dari sisi siswa, antara lain
(a) terlam-bat pada jam pertama, (b) meninggalkan kelas tanpa ijin, (c) merokok
di kamarkecil, (d) tidak mengerjakan PR, (e) tidak membawa buku
pelajaran/LKS, dan lain-lain.

Berdasarkan temuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk
melestarikan budaya organisasi di SMU PERMADI Surabaya adalah bagaimana
meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan kekuatan, agar budaya organisasi
dapat lestari.

7. Pentingnya Kearifan Pemimpin Multikultural
Pemahaman tentang komunikasi antar budaya, komunikasi lintas

budaya, ataupun komunikasi silang budaya mutlak diperlukan bagi para
pemimpin dan pengelola sumber daya insani disetiap strata kehidupan bangsa
kita. Melalui proses pembelajaran sepanjang hayat, pengayaan, pengalaman lintas
budaya dan budaya dialog kita akan menjadi lebih toleran, terbuka, peduli,
percaya diri, rasa hormat dan lapang dalam menghadapi ketidak adilan,
keganjilan, kesewenangan, kebiadaban dan kebrutalan budaya untuk kemudian
mencari terapi penyelesaian masalah.

Melalui proses pengalaman dan studi formal mengenai konsep budaya,
akan menambah kesadaran kita terhadap dampak budaya asli kita masing-masing,
disamping itu kita mendapat pandangan baru dalam memperbaiki komunikasi kita
dengan orang lain. Kemampuan pribadi seorang pemimpin multi budaya, akan
bertambah dan meningkat manakala ia mau dan mampu menjalin dan
membangun komunikasi silang budaya melalui harmoni dan sinerji, bahkan
melakukan kolaborasi budaya dilingkungan kerjanya.

Proses pembelajaran, pengayaan, dan pengalaman bagi para pemimpin
dapat dan
harus dilakukan terus menerus sesuai perkembangan masyarakat dan kemajuan
teknologi komunikasi global, dimana dunia semakin sempit, negara tanpa batas
dan berkembangnya informasi maya.

Kesadaran para pemimpin dan pemuka masyarakat bahwa budaya dan
perilaku seseorang atau golongan adalah relatif, karenanya untuk menyiasati agar
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komunikasi lintas budaya berjalan serasi dan harmonis pemimpin harus luwes dan
luas dalam berinteraksi dengan orang lain yang menjadi bawahan, rakyat,
kawula, warga, pengikut ataupun anggota suatu kelompok masyarakat.

IV. KESIMPULAN
Penelitian tentang budaya organisasi menarik para pemerhati dan peneliti

untuk mengungkap lebih lanjut, bagaimana budaya organisasi yang berlandaskan
multikultural dapat diwujudkan dan diterapkan di lembaga pendidikan. Dan
sebagai prototipe sekolah dengan budaya organisasi multikultural diambil studi
kasus SMU PERMADI Surabaya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan
metode etnografi dengan pengambilan data-data natural. Berdasarkan paparan
data serta sesuai dengan sub fokus penelitian, maka diuraikan temuan-temuan
penelitian, dibagi menjadi lima temuan yaitu:
1. Hal-hal yang mendasari terbentuknya budaya organisasi
2. Proses terbentuknya budaya organisasi
3. Wujud budaya organisasi yang diterapkan oleh warga sekolah
4. Pemaknaan budaya organisasi
5. Hal-hal yang menjadi perekat budaya organisasi
6. Kekuatan dan kelemahan pelestarian budaya organisasi
7. Kearifan kepemimpinan berdasarkan pemahaman  multikultural

Untuk mengimplementasikan misi yang mulia tersebut di atas, maka perlu
komitmen dari semua komponen warga sekolah untuk memberikan layanan
kepada stake holders dengan sebaik-baiknya serta memberikan kemudahan bagi
masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah menengah atas, dengan tetap
memberlakukan prosedur yang ditetapkan pihak sekolah. Mengingat bahwasanya
kepedulian lembaga pendidikan ini terhadap warga masyarakat Surabaya dan
sekitarnya yang membutuhkan layanan pendidikan cukup banyak, maka perlu
pengembangan layanan pendidikan lebih lanjut dengan tetap menekankan budaya
sekolah yang sudah terbentuk dengan cara mensosiali-saikan program-program
sekolah yang perlu diekspos kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya.
Kebiasaan warga sekolah yang selama ini sudah berlangsung, sebaiknya
dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan dan
memberlakukan setiap warga sekolah sama antara yang satu dengan yang lainnya,
dengan menekankan pada kerangka tata tertib yang diberlakukan bagi warga
sekolah di lembaga pendidikan tersebut. Mengingat warga sekolah yang cukup
heterogen, maka sekolah perlu memberikan sosialisasi tentang makna
multikultural kepada warga sekolah dalam kerangka Kebhinekaaan sesuai dengan
karakteristik bangsa Indonesia yang multi etnis, multi budaya, multi agama dan
multi adat-istiadat. Sehingga dapat meminimalkan friksi yang kemungkinan
terjadi antar warga sekolah yang memang cukup hetegoren. Sesuai dengan temuan
penelitian, maka hal-hal yang menjadi perekat organisasi di lembaga pendidikan
ini, perlu untuk terus dilestarikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
pendidikan sesuai dengan budaya yang berlangsung di sekolah itu sendiri.
Berdasarkan temuan tentang kekuatan dan kelemahan budaya organisasi di
lembaga pendidikan ini, maka perlu setiap warga sekolah mengetahui hal-hal
yang diidentifikasi menjadi kekuatan budaya organisasi untuk tetap dilestarikan



408

sebagai karakteristik lembaga pendidikan yang sudah berlangsung selama ini.
Sementara itu, hal-hal yang menjadi kelemahan budaya organisasi yang sudah
teridentifikasi dalam penelitian ini, perlu untuk diminimalisasi untuk mendukung
eksistensi penyelenggaraan lembaga pendidikan ini.
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THE INFLUENCE OF THE EXPERIMENT METHOD LEARNING WITH
THE ACHIEVEMENT OF LINEAR EQUATIONS (MATHEMATICS)

TOWARD THE ACHIEVEMENT CALOR  (PHYSICS) OF THE
STUDENTS OF SMPN 39 AND SMPN 33 SURABAYA

Triastuti
Abstract

One of education problems found in Indonesian is the lowness of education
quality. Actually some  effort to improve the quality and learning process in
school have been carried out,  in learning mathematics and science,  which has
important role in the progress of knowledge and technology, beside training the
students ability of thinking, it still shows unsatisfied result of learning. In
connection with that problem, we know that learning mathematics and science,
especially physics is very important. So learning and teaching mathematics and
science which have connection must be done optimally to develop and improve the
human resources quality.

The aims of the research are : (1) Are there differences between the result of
studying calor (physics) by learning the experiment method and the demonstration
method far the seventh yead students of SMPN 33 and SMPN 39 Surabaya?, (2)
Are there differences between the result of studying calor (physics) by learning
the experiment between a group of student having goad result in studying linear
equations (math) and of student having bad result in studying linear equations
(math) far the seventh yead students of SMPN 33 and SMPN 39 Surabaya?, and
(3) Is there any interaction between learning the experiment method and bad
result in studying linear equations (math) and the result of studying calor
(physics) far the seventh yead students of SMPN 33 and SMPN 39 Surabaya?

The design of the research is after test experiment factorial 2x2 and the
sample of this research is 152 students from 2 school, SMPN 33 and SMPN 39
Surabaya. The method of collecting data is using test in 30 items of questions, and
before the method is carried out, it has validity and reliability test. Hypothesis test
is using anova two way with SPSS for windows 15.0 version, before the data is
being tested,as hypothesis rule, it has normality and homogeneity test.

From the hypothesis test, it can be concluded that: (1) The calculation
result is  probability about 0,039 < of reality 0,05. So there is not difference
between the result of studying calor (physics) by learning the experiment method
and the demonstration method far the seventh yead students of SMPN 33 and
SMPN 39 Surabaya, with the signification 5%,(2) The calculation result is
probability about 0,046 < of reality 0,05. So there is not difference in the result of
studying calor (physics) between a group of student having goad result in
studying linear equations (math) and of student having bad result in studying
linear equations (math) far the seventh yead students of SMPN 33 and SMPN 39
Surabaya, with the signification 5%, and (3) The calculation result is probability
about 0,046  <  than step of reality 0,05. So we can conclude that there is an
interaction of learning the experiment method and result in studying linear
equations (math) and the result of studying calor (physics) far the seventh yead
students of SMPN 33 and SMPN 39 Surabaya.

Keyword: the experiment method, the result of studying, calor, linear equations
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I. PENDAHULUAN

Jawa Pos 11 Nopember 2006) memuat tentang rendahnya kualitas sumber daya
manusia Indonesia, ditandai oleh rendahnya indeks pembangunan manusia
(human development index/HDI) yang dikeluarkan UNDP. Indonesia berada di
peringkat 108 jauh di bawah tetangga-tetangga kita semacam Singapura(25),
Brunei Darussalam (34), Malaysia (64), Thailand (74), atau Filipina (84).
Rendahnya kualitas SDM merupakan cerminan dari rendahnya mutu pendidikan.

Pendidikan sebagai sarana pembentukan sumber daya manusia yang
sangat menentukan kualitas bangsa dan negara. Kualitas sumber daya manusia
yang handal akan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di era global
sekarang ini, hanya sumber daya manusia yang berkualitas yang akan mampu
mengikuti percaturan ekonomi global. Oleh karena itu peningkatan mutu
pendidikan mutlak diperlukan.

Peningkatan mutu pendidikan telah menjadi komitmen departemen
pendidikan nasional. Wujud dari komitmen untuk meningkatkan mutu dan proses
pembelajaran di sekolah berbagai upaya terus dilakukan, diantaranya dengan
adanya pelatihan, pendidikan dan pelatihan (diklat), penataran dan pembinaan
guru,  penyempurnaan prasarana pendidikan lainnya, dan peningkatan manajemen
pendidikan sekolah dengan melakukan perubahan-perubahan sistem kurikulum,
termasuk adanya  kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan dibentuknya
Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Namun
demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan
yang merata.

Sesuai dengan pendapat Karso dkk (1993:1) bahwa ”Matematika dengan
IPA merupakan ilmu dasar yang mempunyai saling keterkaitan yang sangat erat.
IPA tidak mungkin dapat dikembangkan tanpa bantuan matematika, sehingga
mendorong matematika untuk lebih berkembang. Matematika dan IPA bersama-
sama mengembangkan kemajuan teknologi. Teknologi berkembang dengan pesat
karena bantuan MIPA.”

Sementara ini dalam pembelajaran sains/IPA khususnya fisika banyak
dilakukan secara konvensional, karena dalam pembelajaran fisika di kelas, guru
mendominasi proses belajar mengajar dengan strategi klasikal dan metode
demonstrasi atau ceramah sebagai metode utama, sehingga siswa menerima
pelajaran secara pasif dan bahkan hanya menghafal rumus-rumus. Proses belajar-
mengajar cenderung dimulai dengan orientasi dan penyajian informasi yang
berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari siswa, pemberian contoh soal,
dilanjutkan dengan memberikan tes (model pembelajaran konvensional). Cara
pembelajaran tersebut hanya akan menyebabkan kejenuhan para siswa.
Sedangkan produk pembelajaran fisika salah satunya dapat diartikulasikan dari
perolehan nilai UAS (Ujian Akhir Semester) Fisika atau nilai ulangan harian yang
dari tahun ke tahun masih berkategori rendah dan nilai raport dalam mata
pelajaran Fisika juga relatif masih rendah. Untuk  mencapai hasil belajar yang
maksimal, maka proses pembelajaran perlu ditata dengan menggunakan strategi
pembelajaran yang tepat.

Pembelajaran IPA di SMP hendaknya sudah mulai mengenalkan kepada
siswa mengenai kemampuan untuk melakukan penyelidikan, walaupun sifatnya
masih sangat sederhana. Dalam hal ini, siswa mulai diajak dan dilatih untuk
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melaksanakan pengamatan, merencanakan suatu percobaan sederhana,
mengidentifikasi variabel, merumuskan hipotesis, serta mampu melaporkan hasil
percobaan, baik secara tertulis maupun lisan. Seiring dengan hal tersebut, siswa
mulai diperkenalkan pada pembahasan-pembahasan yang bersifat kuantitatif
(Djoko Arisrowo dkk, 2006:1).

Dan sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) jenjang
sekolah menengah pertama (SMP), pada hakekatnya pembelajaran sains/IPA yang
dikehendaki adalah pembelajaran yang  didasarkan pada prinsip-prinsp ilmiah,
baik sikap ilmiah, proses ilmiah maupun produk ilmiah. Prinsip-prinsip ilmiah
tersebut dijiwai oleh inkuiri atau penemuan, penemuan diperoleh melalui
eksperimen yang dapat dilakukan di laboratorium atau di alam bebas. Di dalam
pembelajaran berbasis inkuiri dengan metode eksperimen memungkinkan untuk
pengintegrasian atas banyak disiplin ilmu, salah satunya melibatkan kaitan antara
fisika dengan matematika. Dengan demikian metode yang tepat untuk
maksimalisasi transfer ilmu pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik sains
adalah metode eksperimen.

Di dalam IPA khususnya fisika kita menemukan banyak sekali besaran.
Besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukur atau yang dapat dihitung. Besaran-
besaran ini selalu dinyatakan dalam suatu kuantitas, artinya dalam fisika terdapat
penggunaan konsep-konsep dan pengaplikasiannya menggunakan matematika.
Itulah sebabnya matematika memegang peranan penting dalam fisika. Hasil
dengan metode eksperimen yang mencari hubungan antara dua besaran dapat
dirumuskan dalam bentuk matematik. Sebaliknya pembahasan suatu gejala
alamiah secara teoritis dapat menjelaskan fakta ilmiah.(Karso dkk,1993: 136)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang pengaruh pembelajaran metode eksperimen dan hasil belajar
persamaan linear (matematika) terhadap  hasil  belajar kalor (fisika) pada siswa
kelas 7 SMPN 39 dan SMPN 33 Surabaya.

Belajar adalah suatu aktifitas untuk memperoleh pengetahuan baik
dilakukan secara individual, kelompok, maupun dengan bimbingan guru sehingga
perilakunya berubah (Thoifuri,2007:99) atau usaha seseorang untuk menguasai
bahan pelajaran yang diberikan (Eddy Soewadi Kartawidjaya, 1987:11).

Hasil belajar  merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan
tindak mengajar. Menurut Gagne yang dikutip Dimyati dan Mudjiono (2006: 10),
hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki ketrampilan,
pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari (i)
stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan (ii) proses kognitif yang dilakukan
oleh pebelajar.

Menurut Syaiful Bahri D. (1997: 87) ada beberapa indikator yang dapat
dijadikan tolok ukur keberhasilan belajar anak didik yaitu:
1. Anak didik menguasai bahan pengajaran yang telah dipelajarinya.
2. Anak didik menguasai teknik dan cara mempelajari bahan pengajaran.
3. Waktu yang diperlukan untuk menguasai bahan pengajaran relatif lebih

singkat.
4. Teknik dan cara belajar yang telah dikuasai dapat digunakan untuk

mempelajari bahan pengajaran lain yang serupa.
5. Anak didik dapat mempelajari bahan pengajaran lain secara sendiri.
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6. Timbulnya motivasi intrinsik (dorongan dari dalam diri anak didik) untuk
belajar lebih lanjut.

7. Tumbuh kebiasaan anak didik untuk selalu mempersiapkan diri dalam
menghadapi kegiatan di sekolah.

8. Anak didik terampil memecahkan masalah yang dihadapinya.
9. Tumbuh kebiasaan dan ketrampilan membina kerjasama dan atau

hubungansosial dengan orang lain.
10. Kesediaan anak didik untuk menerima pandangan orang lain dan memberikan

pendapat atau komentar terhadap gagasan orang.
Ketercapaian ketuntasan belajar, sesuai dengan petunjuk kurikulum SLTP

(2004) yaitu sesorang siswa dinyatakan tuntas belajar bila memiliki daya serap
paling sedikit 65% sedangkan ketuntasan klasikal tercapai bila paling sedikit 85%
siswa di kelas telah tuntas belajar.

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA terutama fisika secara
khusus diperlukan perubahan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Proses
belajar mengajar untuk mata pelajaran fisika selama ini kurang fokus pada siswa.
Selain fokus kepada siswa, tujuan pembelajaran perlu diubah dari sekedar
memahami konsep dan prinsip, siswa juga harus memiliki kemampuan untuk
berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip yang telah dipahami.

Depdikbud (1995) merinci sejumlah pendekatan yang dapat dilaksanakan
dalam pembelajaran IPA. Pendekatan tersebut adalah (1) pendekatan konsep, (2)
pendekatan ketrampilan proses, (3) pendekatan pemecahan masalah, (4)
pendekatan lingkungan, (5) pendekatan induktif dan deduktif, (6) pendekatan
sejarah, dan (7) pendekatan pengungkapan nilai-nilai. Dari beberapa pendekatan
tersebut, yang sesuai hakikat IPA adalah (1) pendekatan induktif deduktif, (2)
pendekatan ketrampilan proses, dan (3) pendekatan STM (sains teknologi
masyarakat).

Dalam proses pembelajaran IPA, guru harus mengemas proses
pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa dan
anak diberi kesempatan untuk memecahkan masalah melalui kegiatan mental
sehingga siswa dapat menemukan sendiri konsep maupun prinsip. Sementara guru
hanya bertindak sebagai fasilitator, membantu anak dalam kegiatan penemuan.
Untuk dapat membelajarkan siswa secara aktif, salah satu cara yang dapat
ditempuh oleh guru ialah dengan menerapkan pendekatan ketrampilan proses
(PKP) atau pendekatan inquiri (penemuan). Pendekatan ketrampilan proses
memiliki karakteristik menekankan keterlibatan intelektual-emosional siswa
dalam kegiatan pembelajaran. (Dimyati,2006: 114-115) Seseorang yang
menguasai ketrampilan proses, maka orang tersebut telah menguasai ketrampilan
yang diperlukan di dalam belajar tingkat tinggi, yaitu melakukan penelitian dan
memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah dan penelitian
merupakan ketrampilan hidup (life skills) dan karena itu merupakan hasil belajar
yang paling tinggi. (Ibrahim,dkk:2004:1)

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran IPA khususnya fisika
metode pembelajaran yang tepat adalah metode eksperimen dan metode
demonstrasi.
a. Metode eksperimen

Menurut Ibrahim, dkk (2004:87) dan Dimyati (2006:150), metode
eksperimen adalah sebagai usaha sistematik yang direncanakan untuk
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menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji hipotesis
yang bersumber dari fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan sehingga dapat
diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide itu.

Menurut Ninik (2001) hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode
eksperimen adalah:
1. Pemberitahuan tentang resiko yang mungkin terjadi, sehingga perlu

pengamanan.
2. Materi percobaan, tujuan dan caranya.
3. Lembar kerja percobaan.
4. Peralatan dan bahan yang perlu disiapkan.
5. Pelaksanaan percobaan.
6. Penulisan laporan hasil.
7. Diskusi kelas.
8. Menarik kesimpulan.

b. Hakekat Matematika.
Matematika sekolah adalah bagian dari unsur matematika yang dipilih

antara lain dengan pertimbangan atau berorientasi pada pendidikan. Dengan
demikian, dalam pembelajaran matematika perlu diusahakan sesuai dengan
perkembangan kognitif siswa, mengkonkritkan obyek matematika yang abstrak
menjadi mudah dipahami siswa. Selain itu, struktur sajian matematika anak
sekolah tidak harus menggunakan pola pikir deduktif semata, tetapi dapat juga
digunakan pola pikir induktif.

Sesuai dengan tujuan yang termuat dalam kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang dijabarkan dalam silabus dan rencana
program pembelajaran (RPP), setiap siswa harus mampu mencapai tujuan sesuai
yang diharapkan dalam standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD) dan
indikator. Diharapkan pembelajaran matematika tidak hanya bermakna mengenal
dan terampil melakukan operasi hitung pada bilangan, namun pembelajaran
matematika bermaksud menata nalar, membentuk sikap siswa, dan menumbuhkan
kemampuan menggunakan atau menerapkan matematika. Ini berarti bahwa dalam
proses pembelajaran tidaklah cukup bila hanya memberikan tekanan terampil
berhitung dan dapat menyelesaikan soal. Pembelajaran matematika perlu
diusahakan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, mengkonkritkan obyek
matematika yang abstrak menjadi mudah dipahami, dan anak terampil melakukan
operasi hitung pada bilangan dengan cepat dan tepat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penalaran, hal
yang terpenting adalah bagaimana mengusahakan agar siswa mencoba
melaksanakan sendiri terjadinya suatu proses sehingga siswa tersebut akan
menemukan suatu fakta atau bukti yang ingin diketahui. Jadi, kegiatan penalaran
tidak hanya menemukan tetapi juga membuktikan.

Menurut Karso (1993:70) dan Tresna S (1994: 48) mengemukakan bahwa
setelah siswa memahami konsep-konsep dan teorema-teorema dalam proses
belajar mengajar matematika, maka perlu adanya ketrampilan untuk dapat
menggunakan konsep-konsep maupun teorema-teorema itu. Yang dimaksud
dengan ketrampilan siswa di dalam matematika adalah kemampuan siswa untuk
menjalankan prosedur-prosedur operasi-operasi di dalam matematika secara tepat,
cermat, dan benar. Hal ini sesuai dengan pendapat Gagne yang mengemukakan
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bahwa dalam  belajar matematika yang dimaksud ketrampilan adalah kemampuan
memberikan jawaban yang benar dan cepat.

Pemahaman suatu konsep yang kurang baik akan mengakibatkan tidak
tuntasnya pemahaman konsep lain yang mempunyai prasyarat konsep tersebut.
Kondisi yang demikian mengakibatkan pengetahuan yang diperoleh siswa cepat
dilupakan, sehingga dapat mengganggu belajar siswa lebih lanjut
(Zainudin,2002:46).

Berdasarkan uraian di atas, maka siswa dianggap menguasai matematika
atau terampil matematika jika siswa mampu mengaplikasikan torema-teorema
atau rumus-rumus untuk menyelesaikan soal maupun maupun pemahaman-
pemahaman lainnya secara tepat, cermat, dan benar.

c. Fisika

Melalui proses pendidikan IPA di SMP diharapkan siswa mampu
mencapai tingkat berpikir secara formal, sistematik, dan abstrak dengan
menggunakan logika matematika atau operasi matematika. Beberapa konsep
konkret, seperti konsep kalor yang dapat diukur langsung, telah dikembangkan
menjadi konsep formal.

Selain itu dalam fisika, pengukuran fisika memuat besaran dan satuan
pengukuran serta teknik pengukuran. Besaran dan satuan pengukuran merupakan
standar yang dipakai dalam pengukuran, dalam mengukur sesuatu maka sifat dari
sesuatu yang diukur itu dihubungkan dengan standar satuan internasional (SI)
yang dipakai dalam mengukur. Misalnya panjang sebuah balok diukur dalam
satuan meter atau centimeter, massa sebuah benda dalam satuan kilogram atau
gram dan sebagainya, yang dalam penjabarannya dapat dilakukan secara
matematis meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan untuk
mendapatkan satuan yang sesuai dengan SI.
d. Hubungan Pembelajaran metode eksperimen, Matematika dan Fisika

Sastrawijaya (1994: 60) mengemukakan pendapat bahwa matematika dan
IPA dapat digunakan untuk memperluas kemampuan mereka (siswa) untuk
memecahkan masalah, MIPA sangat penting untuk membantu anak
mengembangkan operasi mental maupun kesediaan memecahkan masalah. Hal ini
sependapat dengan Ninik Sriwidayati (2001) yaitu sains lebih dari sekadar
pengetahuan, bahkan merupakan upaya manusia dalam menyingkap rahasia alam
semesta. Upaya tersebut meliputi operasi mental, ketrampilan, strategi
memanipulasi dan menghitung, keingin tahuan dan keteguhan hati dalam
menyingkap rahasia alam semesta melalui kegiatan ilmiah.

Keterkaitan matematika dan ilmu pengetahuan alam sangat erat, tidak ada
cabang sains/IPA bekerja semuanya oleh dirinya sendiri.  Kemajuan dalam
pengajaran IPA dan matematika merupakan suatu integrasi yang kuat. Setiap
bidang IPA khususnya fisika barulah kuat jika dikumpulkan dan dianalisis dengan
menggunakan matematika, dasar ilmu pengetahuan alam terletak pada eksperimen
di laboratorium atau di lapangan barulah berharga jika telah diuji dengan
matematika.(Sastrawijaya, 1994:76)

”Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak
dinyatakan dalam notasi matematis, dan matematika yang digunakan
biasanya lebih rumit daripada matematika yang digunakan dalam bidang
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sains lainnya. Perbedaan antara fisika dan matematika adalah: fisika
berkaitan dengan pemerian dunia material, sedangkan matematika
berkaitan dengan pola-pola abstrak yang tak selalu berhubungan dengan
dunia material. Namun, perbedaan ini tidak selalu tampak jelas. Ada
wilayah luas penelitan yang beririsan antara fisika dan matematika, yakni
fisika matematis, yang mengembangkan struktur matematis bagi teori-
teori fisika”. (yuti - October 18, 2007 / 1:46 pm Sinkronitas: Matematika
& Fisika Kuantum)

Hal ini sesuai dengan pendapat Karso (1993:136) yang mengemukakan
pendapat bahwa matematika memegang peranan penting dalam  IPA terutama
fisika, hasil  eksperimen yang mencari hubungan antara dua besaran dapat
dirumuskan dalam bentuk matematika. Sebaliknya penjelasan suatu gejala alam
secara teoritis matematika dapat menjelaskan fakta alamiah. Dengan kata lain
prinsip atau hukum fisika  biasanya selalu dinyatakan dalam perumusan
matematika. Dengan bantuan matematika, prinsip atau hukum IPA dapat disusun
dalam suatu persamaan yang dapat diukur dalam  eksperimen bukan dari hafalan
semata.

Teknik pengukuran yang menggunakan formula semakin dicari rumus-
rumus yang bersifat umum, untuk itu digunakan persamaan-persamaan aljabar.
Aljabar merupakan basis ekspresi matematis bagi kebanyakan rumus-rumus
ilmiah khususnya fisika. Aljabar dapat didefinisikan sebagai manipulasi dari
simbol-simbol.(Anna, Suroso, dan Kardiawan, 2003: 27) Aljabar adalah suatu
bentuk yang dapat mempermudah masalah-masalah yang sulit dengan
menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dalam
perhitungan. Setelah suatu permasalahan ditulis dalam bentuk aljabar maka
variabel-variabel dapat diganti dengan bilangan-bilangan lainnya dengan cara
yang sama(Anna, Suroso dan Kardiawan, 2003: 3) Salah satu pengembangan
konsep aljabar yaitu persamaan linear pada matematika yang dapat diterapkan
dalam  mencari rumus kalor pada fisika. Hal ini dapat kita perhatikan di bawah
ini:

Kapasitas kalor (H) didefinisikan sebagai ratio antara kalor yang diberikan
kepada sebuah yang bermassa (m) dengan kenaikan suhu (ΔT) benda itu, jadi;

H =  __ Q___
Δ T

Sedangkan kalor jenis (c) suatu bahan didefinisikan sebagai kapasitas panas per
satuan massa, jadi;

c = ___H____
m

Kemudian  kedua persamaan disubstitusikan sehingga menjadi persamaan;
c =  ____1__ x ______Q________

m             T akhir – T awal
c = ___Q___

m x Δ T
Q =  m x c x ΔT

Melalui penjabaran matematis di atas kita dapat menemukan rumus besarnya
kalor (Q) yaitu:

Q =  m x c x ΔT
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Dengan persamaan linear yang lain dapat juga diperoleh rumus  lain yaitu:
m = ___Q____ atau     Δ T = __  Q___

c x Δ T                                    m x c
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memaksimalkan hasil belajar kalor

(fisika) dapat menggunakan metode eksperimen dan sebagai prasyarat untuk
mempelajari dan menguasai kalor, siswa menguasai konsep persamaan linear
(matematika). Sesuai dengan pendapat Hudoyo (1988:3) dalam Zainudin
(2002:46)   yang menyatakan bahwa mempelajari konsep B yang mendasarkan
konsep A, seseorang perlu memahami lebih dulu konsep A. Tanpa memahami
konsep A, tidak mungkin orang itu memahami konsep B.  Skemp (1987:19) dalam
Zainudin (2002:46)  menyatakan bahwa sebelum kita mencoba
mengkomunikasikan konsep baru, kita harus memiliki konsep apa yang memberi
kontribusi terhadap konsep yang akan dibicarakan.

Banyak metode yang dapat dipilih oleh seorang guru untuk mengajarkan
sains atau IPA, selain metode ceramah yang membosankan, tetapi masih sering
digunakan para guru. Fokus utama dari proses pembelajaran sains atau IPA adalah
proses sains dan produk sains. Untuk itu pada pembelajaran fisika, metode yang
tepat adalah eksperimen atau percobaan. Dengan metode eksperimen maka siswa
mendapat kesempatan untuk melakukan IPA (proses) dan tidak sekedar
mempelajari hasil IPA (produk).

Salah satu contohnya mengajarkan pokok bahasan kalor (materi IPA bidang
studi fisika kelas 7 SMP. Materi ini bersifat abstrak dan materi tersebut akan sulit
ditanamkan ketika guru mengajarkan lewat metode ceramah. Dengan petunjuk
kerja dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk membimbing siswa
melakukan eksperimen, menemukan sendiri,dan membuktikan konsep mengenai
kalor, siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk memahami sehingga
mendapat kesan hasil belajar yang mampu lebih tahan lama tersimpan dalam otak
siswa.

Seperti matematika, fisika dianggap sebagai pelajaran yang rumit dan
mungkin yang tersulit. Para siswa mengeluhkan banyaknya rumus dalam
pelajaran fisika, tetapi sebenarnya rumus-rumus fisika atau kemampuan
perhitungan matematis akan diperoleh jika siswa bisa menguasai konsep dasar
yang dipelajarinya. Misalnya kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika
dalam pokok bahasan persamaan linear, kemampuan siswa memahami persamaan
linear sangat penting dalam pokok bahasan kalor (fisika). Dengan menerapkan
dan memakai langkah-langkah persamaan linear dapat digunakan untuk mencari
rumus kalor. Selain itu dapat digunakan juga untuk mencari bentuk rumus-rumus
lain yang masih ada hubungannya dengan kalor. Jika siswa memiliki kemampuan
dan memahami pokok bahasan persamaan linear (matematika) maka siswa juga
tidak akan kesulitan untuk mempelajari pokok bahasan kalor (fisika).

Dari uraian di atas, maka hasil belajar kalor (fisika) diharapkan jauh lebih
baik atau meningkat apabila pembelajaran fisika menggunakan metode
eksperimen dan siswa memiliki kemampuan persamaan linear (matematika) yang
baik. Hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Fisika Eksperimen

Matematika
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II. METODE PENELITIAN
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.(Supranto,2004:5) Populasi penelitian
adalah siswa SMPN 39 dan SMPN 33 Surabaya kelas 7 tahun ajaran 2008-2009
sebanyak 570 siswa. Jumlah seluruh siswa kelas 7 SMPN 39 adalah sebanyak 304
siswa, sedangkan SMPN 33 sebanyak 266 siswa.

Menurut Sudjana (1996: 6) sampel adalah sebagian yang diambil dari
populasi, dari pendapat tersebut maka sampel hanya diambil sebagian dari
populasi dengan random sampling kelas dengan mempertimbangkan tingkat
karakteristik siswa dengan cara diundi.

Instrumen soal yang dipakai dalam penelitian ini adalah dalam bentuk
pilihan ganda (tes obyektif). Soal pilihan ganda dapat dipakai untuk mengukur
hasil belajar yang lebih komplek berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian,
aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian.(Syaiful Bahri, 2005:281) Soal bentuk
pilihan adalah suatu soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa
kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Secara umum setiap soal pilihan
ganda terdiri dari pokok soal (item) dan pilihan jawaban (option). Pilihan jawaban
terdiri dari kunci jawaban dan pengecoh (distractor). Kunci jawaban adalah
jawaban yang benar, namun memungkinkan  seseorang memilih jawaban
pengecoh apabila tidak menguasai bahannya.

Data yang diambil untuk dianalisis adalah tes hasil belajar. Butir tes
disusun sebanyak tiga puluh  nomor sesuai dengan indikator pembelajaran yang
telah dirumuskan.

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka
teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah:
1. Dokumentasi hasil belajar matematika (nilai ulangan harian matematika).

Untuk menentukan siswa memiliki hasil belajar persamaan linear
(matematika)  yang nantinya dibagi menjadi dua kelompok yaitu siswa yang
memiliki hasil belajar matematika tinggi dan hasil belajar matematika rendah,
digunakan nilai hasil ulangan harian matematika pokok bahasan persamaan
linear. Kemudian pengelompokan siswa dilakukan berdasarkan nilai standar
ketuntasan minimal (SKM). Ketercapaian ketuntasan belajar sesuai dengan
petunjuk kurikulum SLTP 2006, yaitu sesorang siswa dinyatakan tuntas belajar
bila memiliki daya serap paling sedikit 65%. Dalam penelitian ini, jika siswa
memiliki nilai ulangan harian di bawah 65 berarti memiliki hasil belajar
matematika rendah, sedangkan siswa memiliki nilai ulangan harian di atas 65
berarti memiliki hasil belajar matematika tinggi.

2. Tes hasil belajar fisika.
Tes digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup

pengetahuan dan ketrampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Selain itu
tes yang digunakan sudah distandarisasi artinya tes yang mengalami proses
validitas (ketepatan) dan reliabilitas (ketetapan) untuk suatu tujuan
tertentu.(Syaiful Bahri, 2005:256)

Tolak ukur dalam pengujian tes ini adalah kompetensi dasar (KD) yang
dikembangkan dari standar kompetensi (SK) bidang studi fisika.
Pengembangannya berpedoman pada kurikulum tingkat satuan pendidikan
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(KTSP). Hal ini dilakukan agar tidak menyimpang dari kurikulum yang dipakai
oleh guru-guru dan perancang pendidikan. Butir-butir tes dikatakan memiliki
bobot yang tinggi jika tes dapat mengukur apa yang seharusnya dapat diukur
sesuai dengan tujuan tes.

Untuk mengukur perolehan hasil belajar fisika digunakan soal-soal tes
fisika. Soal-soal yang akan diujikan dipilihkan dari kumpulan soal-soal evaluasi
belajar tahap akhir nasional (EBTANAS) atau ujian nasional (UAN) dengan
pertimbangan soal-soal tersebut dianggap layak untuk dipakai dan sesuai dengan
indikator.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan paradigma penelitian
eksperimen dengan beberapa faktor, yang disebut eksperimen faktorial.
Rancangan eksperimen faktorial yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre
test dan post test dengan alasan untuk mengetahui perbedaan kelompok siswa
yang diberi pembelajaran dengan metode eksperimen (kelompok eksperimen) dan
metode demonstrasi (kelompok kontrol).  Selanjutnya, dilihat pula hasil belajar
matematika terhadap hasil belajar fisika yang dirancang dan dilaksanakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan
hipotesis.

Berkaitan dengan uraian di atas, desain penelitian ini digambarkan sebagai
rancangan penelitian eksperimen faktorial 2x2. Untuk memperjelas rancangan
penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai

Rancangan Eksperimen Faktorial ( 2 x 2 )

Variabel Moderator
Metode Mengajar (X)

Metode eksperimen
(X1)

Metode demonstrasi
(X2)

Hasil belajar
matematika

(A)

tinggi (A1) Y1 Y2

rendah
(A2)

Y3 Y4

Keterangan:
Y1 = Hasil belajar kalor (fisika) dengan metode eksperimen pada siswa yang

mempunyai hasil belajar persamaan linier (matematika) tinggi.
Y2 = Hasil belajar kalor (fisika) dengan metode demonstrasi pada siswa yang

mempunyai hasil belajar persamaan linier (matematika) tinggi.
Y3 = Hasil belajar kalor (fisika) dengan metode eksperimen pada siswa yang

mempunyai hasil belajar persamaan linier (matematika) rendah.
Y4 = Hasil belajar kalor (fisika) dengan metode demonstrasi pada siswa yang

mempunyai hasil belajar persamaan linier (matematika) rendah.

Dalam penelitian ini siswa dari SMPN 39 dan SMPN 33, masing-masing
kelas diberi perlakuan dengan satu metode yaitu eksperimen atau demonstrasi.
Sebelum pelaksanaan eksperimen para guru diberi pengarahan mengenai rambu-
rambu materi dalam pelaksanaan eksperimen pada tiap kelompok sesuai dengan
rencana langkah–langkah pembelajaran

Untuk menguji hipotesis hipotesis yang telah dikemukakan dalam
pembahasan terdahulu digunakan teknik analisis varians dua jalur. Setelah data
diketahui berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya untuk pengujian
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hipotesis penelitian digunakan statistik inferensial dalam hal ini analisis varians
dua jalur (two way anova) untuk menguji hipotesis.

III. HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data

1. Hasil Belajar Kalor (Fisika) dengan Metode Eksperimen
Skor hasil belajar kalor (fisika) dengan metode eksperimen

memiliki rentangan antara 47,00 sampai dengan 93,00 dengan skor rata-
rata (mean) sebesar 72,12, skor tengah (median) sebesar 73,00, dan skor
dengan frekuensi tertinggi (modus) sebesar 73,00 dan simpangan baku
sebesar 10,93.

2. Hasil Belajar Kalor (Fisika) Dengan Metode Demonstrasi
Skor hasil belajar kalor (fisika) dengan metode demonstrasi

memiliki rentangan antara 43,00 sampai dengan 86,00 , dengan skor rata-
rata (mean) sebesar 66,21, skor tengah (median) sebesar 66,00 dan skor
dengan frekuensi tertinggi (modus) sebesar 66,00, dan simpangan baku
sebesar 10,49.

3. Hasil Belajar Kalor (Fisika) Dengan Hasil Belajar Persamaan Linier
(Matematika) Tinggi

Skor hasil belajar kalor (fisika) dengan hasil belajar persamaan
linear (matematika) tinggi memiliki rentangan antara 53,00 sampai dengan
93,00 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 74,13, skor tengah (median)
sebesar 73,00 dan skor dengan frekuensi tertinggi (modus) sebesar 73,00,
dan simpangan baku sebesar 10,65.

4. Hasil Belajar Kalor (Fisika) Dengan Hasil Belajar Persamaan Linier
(Matematika) Rendah

Skor hasil belajar kalor (fisika) dengan hasil belajar persamaan
linear (matematika) rendah memiliki rentangan antara 47,00 sampai
dengan 93,00 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 70,66, skor tengah
(median) sebesar 70,00 dan skor dengan frekuensi tertinggi (modus)
sebesar 73,00  dan simpangan baku sebesar 10,65.

B. Analisis Data
Analisis varians dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis, karena

uji persyaratan analisis yaitu normalitas dan homogenitas terpenuhi.
1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil perhitungan menunjukkan hasil belajar kalor (fisika) dengan
pembelajaran metode eksperimen rata-rata sebesar 72,12, sedangkan
metode demonstrasi rata-rata sebesar 66,21. Dengan demikian dapat di
katakan hasil belajar kalor (fisika) dengan pembelajaran metode
eksperimen menunjukkan hasil belajar kalor (fisika) yang lebih tinggi
daripada pembelajaran metode demonstrasi.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung = 4,327 dan
nilai F tabel dengan V1 = 1 dan V2 = 150 diperoleh nilai sebesar 3,84,
maka F hitung lebih besar  daripada nilai F tabel dengan taraf nyata 0,05.
Dengan demikian dapat dikatakan ada perbedaan hasil belajar kalor
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(fisika) antara pembelajaran metode eksperimen dan metode demonstrasi
siswa kelas 7 SMPN 33 dan SMPN 39 Surabaya.

2. Pengujian Hipotesis Kedua
Hasil perhitungan menunjukkan hasil belajar kalor (fisika) pada

kelompok siswa yang memiliki hasil belajar persamaan linear
(matematika) tinggi dengan rata-rata sebesar 74,13, sedangkan hasil
belajar kalor (fisika) pada kelompok siswa yang memiliki hasil belajar
persamaan linear (matematika) rendah  rata-rata sebesar 70,66. Dengan
demikian dapat dikatakan hasil belajar kalor (fisika) pada kelompok siswa
yang memiliki hasil belajar persamaan linear (matematika) tinggi dapat
menunjukkan hasil belajar kalor (fisika) yang lebih tinggi daripada hasil
belajar kalor (fisika) pada kelompok siswa yang memiliki hasil belajar
persamaan linear (matematika) rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung = 4,133 dan nilai
F tabel dengan V1 = 1 dan V2 = 74 diperoleh nilai sebesar 3,92 maka F
hitung lebih besar  daripada nilai F tabel dengan taraf nyata 0,05. Dengan
demikian dapat dikatakan ada perbedaan hasil belajar kalor (fisika)
metode eksperimen antara kelompok siswa yang memiliki hasil belajar
persamaan linear (matematika) tinggi dengan kelompok siswa yang
memiliki hasil belajar persamaan linear (matematika) rendah pada siswa
kelas 7 SMPN 33 dan SMPN 39 Surabaya.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung = 4,061

sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,046 lebih besar daripada taraf nyata
0,05. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 13. Dengan demikian
dapat dikatakan ada interaksi antara pembelajaran  metode eksperimen
dengan hasil belajar persamaan linear (terhadap hasil belajar kalor (fisika)
pada kelas 7 di SMPN 39 dan SMPN 33 Kotamadya Surabaya.

Pembahasan Hasil Penelitian
A. Hasil Belajar Fisika (Kalor) dengan Pembelajaran  Metode Eksperimen

Lebih Efektif daripada Metode Demonstrasi.

Hasil perhitungan menunjukkan hasil  belajar fisika (kalor) dengan
pembelajaran metode eksperimen rata-rata sebesar 72,12, sedangkan hasil
belajar fisika (kalor) dengan pembelajaran metode demonstrasi rata-rata
sebesar 66,21. Dengan demikian dapat dikatakan hasil belajar fisika (kalor)
dengan pembelajaran metode eksperimen dapat menunjukkan hasil belajar
fisika (kalor) yang lebih tinggi daripada hasil  belajar fisika (kalor) dengan
pembelajaran metode demonstrasi.

Tingginya rata-rata hasil belajar kalor (fisika) siswa pada kelas yang
dikenai pembelajaran metode eksperimen, mungkin dikarenakan oleh
beberapa faktor diantaranya: siswa belajar secara berkelompok (kooperatif),
siswa terlibat langsung dalam pembelajaran dan siswa belajar memecahkan
masalah.
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Dasar pemikiran dari pembelajaran dengan metode eksperimen adalah
karakteristik IPA yaitu proses dan produk, seperti yang dijabarkan dalam
kurikulum IPA. Dalam kurikulum dijelaskan bahwa IPA berhubungan dengan
cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta‐fakta, konsep‐konsep,
atau prinsip‐prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan
(BNSP, 2006 :110), selain itu sesuai tuntutan KTSP yang ingin mengubah
pembelajaran yang selama ini cenderung text book oriented atau teacher
centered menjadi student centered di mana pembelajaran yang berorientasi
menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan
memberi kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya
sendiri. Keberhasilan belajar dalam mempelajari suatu materi pelajaran
(subject matter) terletak pada pembelajar (siswa), pengelola belajar, kondisi
belajar (condition of learning) membangun struktur kognitif pada bangunan
pengetahuan awal dan mempresentasikan kembali secara benar. Menurut
pandangan konstruktivisme, “pengetahuan dibangun di dalam pikiran siswa”.
Tugas seorang pengajar menurut prinsip konstruktivistik adalah sebagai
mediator dan fasilitator yang membantu proses belajar siswa agar berjalan
dengan baik. Tekanannya ada pada siswa, bukan pada pengajar yang
mengajar.

Dengan metode eksperimen siswa terlibat langsung sehingga siswa
mendapat pengalaman langsung. Hal ini menyebabkan siswa merasa dapat
mencapai tujuan atau sasaran belajarnya dan dapat meningkatkan kepuasan
siswa melalui pengalaman pembelajaran dan memacu sikap positif terhadap
mata pelajaran. Sesuai dengan pendapat Edgar Dale yaitu belajar yang paling
baik melalui pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung, siswa tidak
sekedar mengamati mengamati secara langsung saja, tetapi siswa harus
menghayati dan terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab
terhadap hasil belajarnya sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan
berpikir tingkat tinggi.

Pembelajaran dengan metode eksperimen juga berkembang dari teori
belajar konstruktivistik. Filosofi konstruktivistik adalah pembelajaran
kooperatif dengan bertitik tolak pada belajar secara berkelompok,
pembelajaran kooperatif didasarkan pada keyakinan bahwa siswa akan merasa
dapat mencapai tujuan atau sasaran belajarnya dengan melibatkan dirinya
secara aktif dalam aktivitas individu lainnya dalam suatu kelompok kecil.
Melalui pembelajaran kooperatif dengan metode eksperimen, siswa akan dapat
meningkatkan prestasi akademik, keterampilan kerja, keterampilan
berkomunikasi, ketekunan, aktivitas belajar, motivasi belajar, dan kemampuan
memecahkan masalah (Towns, Kreke, dan Fields, 2000; Hagen, 2000; Heller,
1992. dkk.,).

Pembelajaran eksperimen juga termasuk pembelajaran berbasis
pemecahan masalah. Siswa mempunyai tanggung jawab dan terlibat secara
aktif, serta dapat mengoptimalkan keterlibatannya dalam kelompok untuk
memecahkan masalah-masalah secara bersama-sama. Hasil eksperimen
mereka dibuat dalam bentuk laporan kemudian didiskusikan, hal ini
memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengkomunikasikan dan
mendiskusikan apa yang mereka dapatkan melalui eksperimen. Hasil laporan
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yang akan dipresentasikan juga akan memotivasi siswa untuk belajar dalam
memahami masalah sehingga siswa menyadari apa yang mereka perlu
pelajari. Masalah akan memungkinkan siswa mengintegrasikan informasi dari
berbagai sumber. Informasi baru dapat diasosiasikan dengan masalah yang
ada. Hal ini akan memfasilitasi pemahaman dan aplikasi konsep untuk
memecahkan masalah yang lain. Berkaitan dengan pemecahan masalah
tersebut Jenson (1998) dan Caine dan Caine (2002) dalam Luthfiyah Nurlaela
(2008) berpendapat bahwa cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan
otak adalah melalui problem solving. Sebab hal itu mampu memunculkan
hubungan-hubungan dendrite yang baru, yang akan menghasilkan lebih
banyak hubungan-hubungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran metode eksperimen
akan meningkatkan hasil belajar fisika (kalor) pada siswa secara lebih baik
dibandingkan dengan pembelajaran  metode demonstrasi. Hal ini disebabkan
karena siswa termotivasi belajar dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran.

B. Hasil Belajar Fisika (Kalor) dengan Pembelajaran Metode Eksperimen
pada Siswa yang Mempunyai  Hasil Belajar Matematika (Persamaan
Linear) Tinggi lebih baik dibanding Hasil Belajar Matematika
(Persamaan Linear) Rendah.

Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata hasil  belajar fisika (kalor)
dengan pembelajaran metode eksperimen pada siswa yang mempunyai hasil
belajar matematika (persamaan linier) tinggi sebesar 74,89, sedangkan rata-
rata hasil  belajar fisika (kalor) pada siswa yang mempunyai hasil belajar
matematika (persamaan linier) rendah sebesar 69,60. Dengan demikian dapat
dikatakan hasil belajar fisika (kalor) pada siswa yang memiliki hasil belajar
matematika (persamaan linear) tinggi sama dengan siswa yang memiliki hasil
belajar matematika (persamaan linear) rendah

Dari data diperoleh bahwa 76 siswa yang mendapatkan pembelajaran
dengan metode eksperimen yaitu 24 siswa yang memiliki hasil belajar
persamaan linear (matematika) tinggi juga memiliki hasil belajar fisika (kalor)
tinggi, 12 siswa yang memiliki hasil belajar persamaan linear (matematika)
tinggi memiliki hasil belajar fisika (kalor) rendah, 30 siswa yang memiliki
hasil belajar persamaan linear (matematika) rendah memiliki hasil belajar
fisika (kalor) tinggi, dan 10 siswa yang memiliki hasil belajar persamaan
linear (matematika) rendah  memiliki hasil belajar fisika (kalor) rendah.

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya kemampuan atau hasil
belajar matematika dalam pembelajaran mata pelajaran fisika adalah : tujuan
belajar yang utama adalah siswa dapat mentransfer pengetahuan yang telah
dipelajari pada situasi baru. Siswa juga harus dapat menolong dirinya dengan
menggunakan pengetahuan yang dikuasainya. Kemampuan menstransfer ini
yang menjadi inti dari proses pembelajaran dan membuka berdasarkan
penguasaan prinsip‐prinsip umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Bell
(Suastra, dkk., 1998), komponen‐komponen utama model konstruktivistik
dalam belajar adalah :
1. siswa secara aktif memilih dan mengamati beberapa informasi baru dalam

lingkungannya.
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2. pengetahuan yang dimiliki siswa mempengaruhi stimulus.
3. masukan yang dipilih dan diperhatikan tidak segera mempunyai makna.
4. siswa secara aktif menyusun hubungan‐hubungan antara informasi baru

dan ide‐ide yang ada pada dirinya yang dianggapnya relevan.
5. siswa mengkonstruksi makna dari hubungan‐hubungan antara informasi

baru dan pengetahuan yang telah dimiliki.
6. siswa mungkin menguji makna‐makna yang disusunnya yang berlawanan

dengan memori dan pengalaman yang dirasakan.
7. siswa mungkin memasukkan konstruk‐konstruk baru ke dalam salah satu

memorinya dengan menghubungkannya dengan ide‐ide yang ada atau
dengan cara membangun kembali ide‐idenya.

8. siswa akan meletakkan beberapa status pada konstruksi baru dan
menerima atau menolaknya.

Siswa yang mempunyai hasil belajar persamaan linear (matematika)
tinggi akan memiliki hasil belajar kalor (fisika) tinggi, sedangkan siswa yang
mempunyai hasil belajar persamaan linear (matematika) rendah akan memiliki
hasil belajar kalor (fisika) rendah juga. Hal ini disebabkan dalam belajar fisika
siswa harus mempunyai konsep atau rumus matematika sehingga dapat
melakukan proses perumuman (generalisasi). Untuk mendapatkan rumus
fisika atau memecahkan masalah fisika, proses perumuman (generalisasi)
dalam fisika merupakan bagian esensial berpikir matematis.

Matematika dan IPA sama-sama mengembangkan operasi
mental/aktivitas mental dalam proses perumuman (generalisasi) dan melatih
siswa memecahkan masalah. Seperti yang dikemukakan oleh Tresna
Sastrawijaya (1994; 2)  “dalam kerja matematika terdapat observasi, menduga,
menguji, hipotesis, mencari analogi, dan akhirnya merumuskan teorema yang
dimulai dengan asumsi-asumsi dan unsur-unsur yang tidak didefinisikan jadi
merupakan aktivitas  mental”.

Belajar matematika akan mendapatkan pengertian hubungan dan
simbol,  apabila konsep telah dicapai oleh siswa maka siswa melanjutkan
proses perumuman (generalisasi) untuk mendapatkan rumus-rumus
matematika kemudian siswa dapat mengaplikasikan konsep atau rumus-rumus
matematika yang dihasilkan ke situasi yang nyata yaitu memecahkan masalah
fisika. Untuk keperluan pengamatan yang baik diperlukan penguasaan bahasa
matematika yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka kemampuan matematika atau
penguasaan bidang studi matematika sangat menunjang bagi keberhasilan
belajar bidang studi fisika. Karena itu untuk meningkatkan hasil belajar kalor
(fisika), siswa harus mempunyai ketrampilan atau menguasai materi persamaan
linear (matematika), terutama dalam memecahkan masalah secara matematis.

C. Interaksi antara Pembelajaran Metode Eksperimen dengan  Hasil
Belajar Matematika (Persamaan Linear)  Terhadap Hasil Belajar Fisika
(Penguasaan Kalor).

Di sekolah menengah pertama (SMP) proses pendidikan sains atau
fisika diharapkan siswa mampu berpikir secara formal. Beberapa konsep
konkret, seperti konsep kalor yang dapat diukur langsung, dapat
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dikembangkan menjadi konsep formal. Melalui tinjauan suhu dapat dijelaskan
bahwa kalor diakibatkan karena perpindahan suhu, dan besarnya tergantung
pada massa benda, jenis zat, dan perubahan suhu. Jadi melalui proses
akomodasi ini terbentuklah konsep formal mengenai kalor. Proses formal
terbentuk melalui berpikir formal.

Pola berpikir seperti di  atas kadang-kadang menimbulkan kesulitan
bagi sebagian siswa. Untuk menanggulangi kesulitan ini, maka dalam proses
pembelajaran dapat dimulai dari konsep konkret agar siswa dapat memahami
konsep formal. Disinilah manfaat adanya kegiatan eksperimen, untuk
menunjukkan konsep konkret, dan dijadikan titik acuan untuk penemuan
konsep formal. Langkah akomodasi ini biasanya tidak lepas dari penggunaan
konsep matematika terutama konsep persamaan linear.

Selain itu melalui metode eksperimen, siswa tidak hanya sekedar
memperoleh pengetahuan, menemukan sendiri pengetahuan tersebut tetapi
juga belajar memecahkan masalah. Hal ini merupakan suatu penghargaan bagi
dirinya, sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Dengan terbentuknya dan
berkembangnya kepuasan diri selama proses belajar maka bentuk penghargaan
tidak saja bersifat ekstrinsik tetapi juga meresap menjadi bersifat intrinsik. Hal
ini sebagai motivasi siswa untuk belajar. Melalui metode eksperimen juga
membantu pula proses informasi atau pembentukan proses memori, sehingga
memungkinkan terbentuknya pengetahuan yang terstruktur. Hal ini sesuai
dengan azas keseimbangan yang dikemukakan oleh Piaget dalam Wartono
dkk (2004:16) yaitu:

melalui proses asimilasi dan akomodasi konsep-konsep yang telah
diketahui dengan konsep baru terangkai menjadi suatu kesatuan,
dinamakan bagan konsep. Bagan konsep ini disimpan dalam otak dan
dapat diulang atau digeneralisasikan. Secara berulang dan maju
berkelanjutan bagan-bagan konsep tersebut berkembang terus. Melalui
proses reorganisasi maka bagan-bagan konsep tersebut berkembang
menjadi struktur mental yang lebih tinggi tingkatannya.

Dampak dari penggunaan berpikir formal adalah agar siswa
memperoleh konsep formal. Dengan konsep yang lebih formal maka akan
terbentuk struktur ilmu yang lebih mantap, terhindar dari penyerapan konsep
yang salah, dan terbentuk kesetimbangan baru yang lebih tinggi. Dengan
demikian akan terbentuklah potensi untuk belajar mandiri, mengikuti
perkembangan ilmu yang maju dan pesat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran metode eksperimen
tidak akan berarti apabila tidak ditunjang dengan ketrampilan matematika atau
penguasaan persamaan linear, metode eksperimen akan berarti apabila siswa
memiliki kemampuan atau ketrampilan matematika yang baik/tinggi, dan pada
akhirnya siswa memahami fisika atau materi kalor secara baik yang dapat
ditunjukkan pada hasil belajar kalor yang baik atau nilai ulangan harian pada
materi kalor mendapat nilai baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ausubel, dalam belajar kita harus
memulai dari bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Perumusan atau
pemecahan masalah umumnya akan terjadi, jika anak sebelumnya telah
mempelajari bahan dasar suatu bidang, selain itu informasi baru dapat



426

dipelajari secara bermakna dan tidak mudah dilupakan kalau dapat
dihubungkan dan dikaitkan dengan konsep yang sudah ada pada siswa. Seperti
halnya Ausubel, Gagne juga menekankan struktur dan urutan dalam belajar
anak, misalnya untuk memahami hal ke2 siswa harus memahami hal 1 dan
seterusnya. Karena itu yang menjadi prasyarat perlu disusun secara berurutan,
mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Karena itu guru harus
memulai dengan hal-hal yang dasar, baik materi maupun cara berpikir.
Keduanya diperlukan untuk belajar tuntas.

III.SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat

disimpulkan sebagai berikut:
1. Pembelajaran dengan metode eksperimen dan metode demonstrasi

menunjukkan ada perbedaan hasil belajar bidang studi fisika (kalor) siswa
kelas 7 SMPN 33 dan SMPN 39 Surabaya.

2. Ada perbedaan hasil belajar bidang studi fisika (kalor) dalam pembelajaran
dengan metode eksperimen antara kelompok subyek yang mempunyai hasil
belajar bidang studi matematika (persamaan linear) tinggi dan rendah siswa
kelas 7 SMPN 33 dan SMPN 39 Surabaya.

3. Ada interaksi pembelajaran antara metode eksperimen bagi siswa yang
mempunyai hasil belajar bidang studi matematika (persamaan linear) tinggi
dan rendah terhadap hasil belajar bidang studi fisika (kalor) siswa kelas 7
SMPN 33 dan SMPN 39 Surabaya

Berdasarkan simpulan  dan beberapa uraian di atas disampaikan saran-
saran berikut ini:

1. Sebaiknya guru dalam menyampaikan materi pelajaran fisika dapat
menerapkan metode eksperimen. Siswa dengan adanya pembelajaran
metode eksperimen akan mempunyai responsif yang tinggi untuk
menyelesaikan tugas-tugas belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan
hasil belajar fisika.
a. Agar terjadi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar

fisika selain dengan metode eksperimen juga disertai dengan
kemampuan atau penguasaan bidang studi matematika yang baik.
Kemampuan atau penguasaan bidang studi matematika yang baik dapat
mengembangkan atau mendapatkan rumus fisika dan  memecahkan
masalah fisika yang membutuhkan perhitungan secara matematis.

b. Kondisi siswa yang memiliki kemampuan matematika heterogen
tersebut kemungkinan yang menyebabkan belum optimalnya hasil
pembelajaran fisika selama ini. Oleh karena itu dipandang perlu ada
perencanaan bersama antara guru IPA dan matematika untuk
menjembatani jurang pemisah, sehingga matematika relevan dengan
IPA.

c. Penelitian ini hanya mengamati pengaruh pembelajaran metode
eksperimen dengan hasil belajar persamaan linier (matematika)
terhadap hasil belajar kalor (fisika) siswa, padahal banyak faktor yang
dapat mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu disarankan agar
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dilakukan pengamatan lanjutan untuk faktor‐faktor lain yang
berhubungan dengan hasil belajar.
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PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF, MEDIA GAMBAR,
DAN GAYA BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR DALAM

PEMBELAJARAN SAINS SISWA KELAS VI SD KRISTEN ELEOS DAN
SDN KUTISARI I SURABAYA

Wirawan Herutomo
Abstract

Learning at school strives to create study conditions in which optimal
interactions occur between learning sources and learns to reach the
predetermined objectives. In other words, learning is an effort to take advantage
of learning processes optimally along with all of inevitable obstacles to sustain
occurrence of directed and controlled learning events.

Problem formulations in the research: 1) Were there differences of study
achievements between student groups whose learning apply interactive media and
picture media in Natural Science of class VI-students of Christian Elementary
School of ELEOS and State Elementary School of Kutisari I Surabaya; 2) Were
there differences of study achievements among students whose learning styles
were visual, auditory, and kinesthetic in Natural Science Learning of class VI-
students of Christian Elementary School of ELEOS and State Elementary School
of Kutisari I Surabaya; and 3) Where there interactions between applications of
interactive media, picture media and visual, auditory and kinesthetic learning
style on study achievements in Natural Science Learning of class VI-students of
Christian Elementary School of ELEOS and State Elementary School of Kutisari I
Surabaya.

The research was carried out by means of experimental types. The design
consisted of experimental group and control group. For the purpose, of course,
selecting classes with relatively same conditions. The experiment accomplishment
in the research would compare interactive media and picture media. The applied
sample in the research was 78 students; whereas data collection consisted of two
kinds: questionnaire and test. Data analysis method applied two-way Anova, by
means of SPSS 12.0 and before carrying out hypothesis test, firstly perform tests
of normality and homogeneity.

The research result concluded: 1) There were differences of study
achievements between student groups whose learning apply interactive media and
picture media in Natural Science of class VI-students of Christian Elementary
School of ELEOS and State Elementary School of Kutisari I Surabaya, accepted
with a significance degree of 5% due to computation results produced F count =
5,585. Whereas its probability was 0.021, smaller than real degree of 0.05 ; 2)
There were differences of study achievements among students whose learning
styles are visual, auditory, and kinesthetic in Natural Science  of class VI-students
of Christian Elementary School of ELEOS and State Elementary School of
Kutisari I Surabaya, accepted with a significance degree of 5% due to
computation results produced F count = 8.865, whereas its probability was 0.00
smaller than real degree of 0.05 ; and 3) There were interactions between
application of interactive media, picture media and visual, auditory, and
kinesthetic learning style on study achievements in Natural Science Learning of
class VI-students of Christian Elementary School of ELEOS and State Elementary
School of Kutisari I Surabaya, accepted with a significance degree of 5% due to
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computation results produced F count = 5.099, whereas its probability was 0.008
smaller than real degree of 0,05.

Keywords: Interactive Media, Picture Media, Learning Style, and Study
Achievement

I. PENDAHULUAN

Media instruksional sebagai integral-part (bagian menyeluruh) dari proses
belajar mengajar yang tertumpu pada tujuan pendidikan di sekolah. Karena itu,
penggunaan media harus bersifat edukatif (mendidik). Artinya, bahwa proses
komunikasi yang menggunakan media instruksional harus mendasarkan pada
tujuan pendidikan.

Pemanfaatan media pembelajaran Sains (IPA) dapat membantu siswa
apabila menghadapi situasi belajar yang memerlukan pemahaman pada sejumlah
alternatif prosedur, sehingga pembelajaran berjalan secara efisien dan praktis.
Apabila pelajar belum dapat melakukan identifikasi, memilih, menetapkan dan
pada akhirnya manerapkan sejumlah prosedur belum cukup memiliki pengetahuan
alternatif prosedur (struktur kognitif) yang dapat dioperasikan sesuai dengan
tujuan yang akan dicapai.

Nana Sudjana (1991: 2) mengatakan bahwa: “Media pengajaran dapat
mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya
diharapkan dapat mempertinggi prestasi belajar”.

Hakekat tujuan pembelajaran Sains tidak sekedar mengantarkan siswa
untuk mampu berkomunikasi, tetapi juga mengarahkan pada pertumbuhan dan
perkembangan anak secara utuh, di samping sebagai dasar-dasar untuk
mengembangkan kemampuan ilmu dan teknologi. Pemilihan media seyogyanya
tidak terlepas dari konteksnya, bahwasanya media merupakan komponen dari
sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya
sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar
mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu, sumber, dan prosedur
penilaiannya juga perlu dipertimbangkan.

Sesuai dengan karakteristik anak SD, maka perlu diciptakan kegiatan
pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan mudah dimengerti
oleh anak. Untuk itu kreatifitas guru sangat diperlukan untuk memenuhi tujuan
tersebut. Kreatifitas guru di sini misalnya inovasi-inovasi baru dan pemakaian
media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan.
Dengan kegiatan pembelajaran yang terencana di sekolah dasar, dan guru-guru
yang kreatif dalam mempergunakan media pembelajaran tentu, akan merupakan
suatu usaha yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan anak.

Penggunaan media pembelajaran apabila dilaksanakan dengan tepat dapat
mempertinggi proses belajar siswa yang pada gilirannya dapat mempertinggi
prestasi belajar yang dicapai karena pengajaran akan lebih menarik perhatian
siswa, bahan lebih jelas, metode mengajar bervariasi, dan siswa lebih banyak
melakukan kegiatan belajar (Sudjana, 2001: 2). Media pembelajaran dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, menimbulkan
gairah belajar, dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi lebih langsung
dengan kenyataan yang dimediakan (Sudjarwo, 1988 : 169). Optimalisasi potensi
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individu merupakan tujuan kesehatan mental, mengingat bahwa hal ini
menyangkut banyak aspek, maka gangguan pada salah satu aspek potensi dapat
mengakibatkan tidak optimalnya pertimbangan pada aspek yang lain, walaupun
aspek yang lain sebenarnya dalam kondisi yang baik, seperti yang dialami pada
anak sekolah dasar. Untuk itu dalam proses belajar mengajar perlu
memperhatikan gaya belajar anak dan media yang digunakan.

Gaya belajar siswa berbeda-beda. Menurut Dave Meier (2002: 284), ada
beberapa macam gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar Visual, Auditori, dan
Kinestetik. Kinestetik mengakses segala jenis gerak dan emosi, diciptakan
maupun diingat. Gerakan, koordinasi, irama, tanggapan emosional dan
kenyamanan fisik yang menonjol. Seseorang yang sangat Kinestetik sering:
menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak bergerak, belajar dengan
melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, menanggapi secara fisik, serta
mengingat sambil berjalan dan melihat. Untuk mengajar siswa yang seperti ini
(gaya belajar Kinestetik), ada beberapa cara yang dapat diterapkan, di antaranya:
a). Gunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan
menekankan konsep-konsep kunci, b). Ciptakan simulasi konsep agar siswa
mengalaminya, c). Jika bekerja dengan siswa perseorangan, berikan bimbingan
pararel dengan duduk di sebelah mereka, bukan di depan atau di belakang mereka,
d). Cobalah berbicara kepadanya secara pribadi setiap hari, sekalipun hanya salam
saat ia masuk atau saat mereka keluar, e). Pera- gakan konsep sambil memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mempelajarinya langkah demi langkah, f).
Ceritakan pengalaman pribadi mengenai wawasan belajar anda kepada siswa dan
dorong mereka untuk melakukan hal yang sama, dan g). Ijinkan siswa berjalan-
jalan di kelas.

Mengingat pentingnya ketepatan dalam memilih dan menggunakan media,
maka dalam penelitian ini peneliti ingin menemukan dan membandingkan
efektivitas antara media dengan gaya belajar siswa yang berbeda dalam
pembelajaran Sains. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka timbul
keinginan dari peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh
Penggunaan Media Interaktif, Media Gambar, dan Gaya Belajar Terhadap Prestasi
Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sains (IPA) Kelas VI di SD Kristen ELEOS
dan SDN Kutisari I Surabaya.”

Kembali lagi ke permasalahan media pembelajaran, bahwa media
merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan dalam menunjang
keberhasilan proses pembelajaran. Karena itu media merupakan bagian integral
dari keseluruhan proses pengembangan pelajaran. Dalam pengertian yang luas,
media pendidikan dapat dipahami sebagai semua sumber (daya, data, dan dana)
serta sarana yang dapat menunjang dan melengkapi proses pendidikan sehingga
pencapaian tujuan dapat direalisasikan secara efisien dan efektif.

Pengertian “media”, telah dirumuskan oleh para ahli pendidikan antara
lain:
a. “Media Pendidikan ialah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk

memberikan rangsangan sehingga terjadi interaksi belajar-mengajar dalam
upaya untuk mencapai tujuan instruksional tertentu” ( I Wayan Ardhana,
1990: 21 ).
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b. “Media Pendidikan atau pengajaran ialah semua alat pembantu yang secara
efektif dapat digunakan oleh guru untuk mendapat tujuan yang diinginkan” (
Nana Sudjana, 2001: 103 ).

c. “Media Pendidikan atau Pengajaran ialah semua alat yang dapat
dipergunakan melalui indera pendengaran, pengamatan dalam proses kegiatan
belajar. Karena itu alat-alat bantu tersebut sering dinamakan alat pembantu
dengar pandang atau Audio Visual Aids (AVA)” ( Sri Widiastuti, 1997: 180
).

d. “Media Pendidikan ialah alat, metode, dan teknik yang dipergunakan dengan
upaya untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan
siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah” ( Oemar Hamalik,
1989: 12 ).

Dilihat dari fungsinya, media pembelajaran mempunyai fungsi yang cukup
berarti dalam proses belajar mengajar. Sebagai komponen sistem pembelajaran,
media memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi komponen-komponen lainnya,
yaitu sebagai komponen yang dimuati pesan pembelajaran untuk disampaikan
kepada siswa. Berikut ini disajikan fungsi media dalam proses pembelajaran
adalah sebagai berikut:
a. Media memungkinkan siswa menyaksikan benda/peristiwa yang ada atau

yang terjadi pada masa lampau. Dengan peranan gambar, potret, slide, film,
dan sebagainya.

b. Media memungkinkan siswa mengamati benda/peristiwa yang sukar
dikunjungi, baik karena tempatnya yang jauh atau karena tempatnya yang
berbahaya atau terlarang. Misalnya film tentang kehidupan harimau di hutan,
keadaan dan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya.

c. Media memungkinkan siswa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang
benda/hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya, baik itu
terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya dengan perantaraan maket, siswa
dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu bendungan dan
kompleks pembangkit listrik. Dengan slide atau film dapat memperoleh
gambaran tentang bakteri, amuba, dan sebagainya.

d. Media memungkinkan siswa mendengar suara yang sukar ditangkap telinga
secara langsung. Misalnya rekaman denyut jantung, suara siulan paus di
dalam laut, dan sebagainya.

e. Media memungkinkan siswa dapat membandingkan sesuatu dengan bantuan
gambar, foto, atau model. Siswa dapat dengan mudah membandingkan dua
benda yang berbeda sifat, ukuran ataupun bentuknya.

f. Media memungkinkan siswa dapat mengamati dengan jelas benda-benda
yang mudah rusak dengan menggunakan modelnya atau tiruannya. Siswa
dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang organ-organ tubuh, jantung,
paru-paru, dan sebagainya.

g. Media memungkinkan siswa mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang
terjadi, berbahaya didekati. Dengan slide, video cassette siswa dapat
mengamati pelangi, gunung meletus, perang, dan lain sebagainya.

h. Media memungkinkan dapat menjangkau sasaran yang besar jumlahnya.
Dengan CCTV, radio pendidikan, ratusan siswa dapat mengikuti pelajaran
yang disajikan oleh pengajar dalam waktu yang sama.
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i. Media memudahkan siswa mengamati gerakan-gerakan mesin/alat yang
sukar diamati secara langsung. Dengan film, dapat dengan mudah diamati
jalannya mesin motor 2 tak, 4 tak dan sebagainya.

j. Media memungkinkan siswa dapat belajar sesuai kemampuan, minat dan
tempatnya masing-masing dengan modul atau pembelajaran terperogram,
siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing.

Media pembelajaran merupakan salah satu alat pendidikan. Alat
pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan, situasi atau benda yang sengaja
diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan (Ali, 1999: 139). Alat
pendidikan bisa berupa ucapan, tulisan, keadaan, dan lain-lain.

Agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan
tujuan yang ingin dicapai diperlukan adanya dukungan media pengajaran. Namun
memilih media yang terbaik bukan pekerjaan yang mudah, untuk itu hendaknya
memperhatikan beberapa faktor yang saling berhubungan. Menurut Ibrahim,
(1996: 120) “Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media yang tepat
adalah : jenis kemampuan yang akan dicapai, kegunaan media itu sendiri,
keluwesan atau fleksibilitas, kesesuaian dengan alokasi waktu, sarana pendukung,
serta biaya”.

Setiap media memiliki karakteristik sendiri. Di samping memiliki
keunggulan-keunggulan, juga keterbatasan-keterbatasan. Karena itu tidak ada
media yang dapat mencapai semua tujuan, sesuai untuk semua materi, dan cocok
bagi semua siswa. Juga tidak ada media yang tepat bagi semua kegiatan belajar.
Media tertentu cenderung untuk lebih tepat dipakai dalam menyajikan suatu unit
pelajaran tertentu daripada media yang lain. Atas dasar itu, maka pemilihan media
harus dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar diperoleh media yang tepat.

Media VCD termasuk dalam media interaktif, dimana media ini dapat
menghasilkan suara atau bunyi dan juga dapat dilihat gambarnya. Penggunaan
media VCD dalam penyajiannya berbagai materi pelajaran memberikan banyak
keuntungan. Dengan media ini kebutuhan berbagai program pendidikan dapat
dipenuhi dengan baik, berbagai sumber informasi yang tidak mungkin diberikan
melalui media lainnya dapat disajikan melalui film video. Alat ini dapat diputar
ulang, yang memungkinkan terjadinya proses umpan balik untuk perbaikan dan
peningkatan upaya pengajaran.

Di balik keuntungan-keuntungan tersebut, secara teknis media ini agak
rumit, karena umumnya merupakan bagian dari produk TV dan harus memenuhi
tuntutan-tuntutan teknis televisi. Di samping itu, harganya cukup mahal sehingga
tidak banyak lembaga pendidikan yang mampu menjangkaunya.

Secara menyeluruh, keuntungan ini pada umumnya ialah dapat
memberikan suasana yang lebih “hidup”, penampilannya lebih menarik, dan di
samping itu dapat pula digunakan untuk memperlihatkan suatu proses tertentu
secara lebih nyata (Ibrahim, 1996: 118). Media VCD dianggap paling lengkap
karena segala kemampuan yang dapat diperankan olehnya dapat dimanfaatkan.
Menurut Sudjarwo (1989: 192), kelebihan media VCD yaitu: dapat menerangkan
beberapa jenis media dalam satu program, mudah dan lebih efektif dalam
penyimpanan, dapat digunakan dalam belajar kelompok dan individual, dapat
menstimulasikan efek gerak, dan kaitan peristiwa dalam film dengan pengalaman
siswa dan mempunyai nilai konsisten penyajian yang tinggi.
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Selain media interaktif, media pembealajaran yang lain yang mempunyai
pengaruh terhadap hasil belajar adalah media gambar. Media gambar merupakan
salah satu alat pendidikan. Alat ini dapat berupa gambar pamflet, foto, dan
sebagainya. Alat pendidikan maksudnya adalah segala sesuatu yang digunakan
untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, inilah batasan tentang alat pendidikan
yang dikemukakan oleh banyak ahli pendidikan. Sutari Imam Barnadib
mengemukakan bahwa alat pendidikan adalah “Suatu tindakan atau perbuatan
atau situasi atau benda yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan
pendidikan” (Ali, 1999: 139).

Menurut (Kemp, 1975 dalam Bachtiar, 1984: 29) kelebihan media
gambar/foto adalah sebagai berikut:
a. Sifat konkrit. Gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah

dibandingkan dengan media verbal semata.
b. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu.Tidak semua benda,

objek, atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-anak
dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Untuk itu gambar atau foto dapat
mengatasinya. Air terjun Niagara atau Danau Toba dapat disajikan ke kelas
lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau,
kemarin, atau bahkan semenit yang lalu kadang-kadang tidak dapat kita lihat
seperti apa adanya. Gambar atau foto amat bermanfaat dalam hal ini.

c. Media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan kita. Sel atau
penampang daun yang tak mungkin kita lihat dengan mata telanjang dapat
disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar atau foto.

d. Media gambar atau foto relatif murah dan gampang didapat serta digunakan
tanpa memerlukan peralatan yang sangat khusus.

Selain itu, ada enam syarat yang perlu dipenuhi media gambar yang baik
sebagai media pembelajaran: (a) Harus autentik. Gambar tersebut haruslah secara
jujur melukiskan situasi seperti kalau orang melihat benda sebenarnya, (b)
Sederhana komposisinya. Hendaknya cukup jelas menunjukkan point-point pokok
dalam gambar,(c) Gambar/foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan.
Gambar yang baik tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan diam, tetapi
memperlihatkan aktifitas tertentu, (d) Ukuran relatif. Memperbesar atau
memperkecil banda/objek sebenarnya apabila  gambar/foto tersebut tentang
benda/objek yang belum dikenal atau belum pernah dilihat anak, maka sulitlah
membayangkan berapa besar benda/objek tersebut. Untuk menghindari itu,
hendaknya dalam gambar/foto tersebut terdapat sesuatu yang telah dikenal anak-
anak, sehingga dapat membantu membayangkan gambar, (f) Tidak setiap gambar
yang bagus merupakan benda yang bagus. Sebagai media yang baik, gambar
hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai.

Selain kedua variabel tersebut di atas, variabel lain yang diprediksikan
mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar adalah variable gaya belajar. Pendidik
hendaknya menyadari bahwa peserta didik memiliki berbagai gaya belajar yang
berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Gaya belajar menurut Dave Meier ( 2002: 284 ) dapat dijelaskan di bawah
ini:
1. Visual:
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Gaya belajar ini mencakup: melihat, menciptakan, dan
mengitegrasikan segala macam citra. Komunikasi visual lebih kuat daripada
komunikasi verbal karena alasan sederhana, yaitu manusia mempunyai lebih
banyak peralatan di kepala mereka untuk memproses informasi visual
daripada untuk indera yang lain. Yang siswa lihat (dan yang bukan siswa
dengar atau dikatakan orang lain dalam perkataan yang tak habis-habisnya)
adalah yang siswa tangkap. Kecerdasan visual adalah kemampuan untuk
melihat dan mengamati dunia visual secara akurat dan bertindak atas
persepsi. Gaya belajar ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk,
ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut
(Gunawan, 2003: 24).Gaya belajar visual sangat jelas saat anak bermain
dengan melibatkan imajinasi mereka. Saat kanak-kanak adalah masa yang
paling mudah untuk mengembangkan gaya belajar ini. Anak yang
mengembangkan gaya belajar visual dengan baik akan mampu menciptakan
kembali gambar dari kejadian atau objek yang pernah dialami, termasuk
mengingat kembali hubungan dengan pengalaman mereka. Modalitas belajar
visual mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat. Dalam
modalitas ini, siswa yang visual mempunyai ciri: teratur, mrmperhatikan
segala sesuatu, menjaga penampilan, mengingat dengan gambar, lebih suka
membaca daripada dibacakan, membutuhkan gambaran dan tujuan
menyeluruh mengingat apa yang dilihat.

Guru dalam pembelajaran siswa yang bergaya belajar visual
hendaknya memperhatikan beberapa cara: (a) gunakan kertas tulis dengan
tulisan berwarna daripada di papan tulis, lalu gantungkan grafik berisi
informasi penting di sekeliling ruangan pada saat guru menyajikannya, dan
rujuklah kembali grafik itu nanti, (b) dorong siswa untuk menggambarkan
informasi dengan menggunakan peta, diagram, dan warna. Berikan waktu
untuk membuatnya. (c) berdiri tenang saat memberikan informasi,
bergeraklah diantara segmen, (d) bagikan salinan frase kunci atau garis besar
pelajaran, sisakan ruang kosong untuk catatan, (e) beri kode warna untuk
bahan pelajaran dan perlengkapan, dorong siswa menyusun pelajaran dengan
aneka warna dan (f) gunakan bahasa ikon dalam presentasi guru dengan
menciptakan simbol visual.

2. Auditori
Gaya belajar ini mengajak pembelajar berbicara keras-keras tentang

apa yang sedang mereka pelajari. Sharon Bowman dalam Dave Meier (2002:
284) mengatakan bahwa orang yang berbicara paling banyak adalah yang
belajar paling banyak. Ketika pembelajar berbicara keras tentang apa yang
sedang mereka pelajari, merangsang korteks (selaput otak) indera dan
motorik (serta area otak lainnya) untuk memadatkan dan mengintegrasikan
pembelajaran.

Model belajar ini mengakses segala jenis bunyi dan kata yang
diciptakan maupun diingat. Musik, nada, irama, rima, dialog internal, dan
suara menonjol yang sangat dicirikan pada gaya belajar auditori. Gaya belajar
ini mempunyai ciri antara lain: a). Perhatiannya mudah terpecah, b).
Berbicara dengan pola berirama, c). Belajar dengan cara mendengarkan,
menggerakkan bibir, bersuara saat membaca, d). Berdialog secara internal
dan eksternal.
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3. Kinestetik
Gaya belajar Kinestetik adalah gaya belajar dengan menggunakan

tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide atau pemikiran dan
perasaan, mampu bekerja dengan baik dalam menangani dan memanipulasi
objek. Gaya belajar ini meliputi ketrampilan fisik dalam bidang koordinasi,
keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan (Gunawan
2003: 240). Integrasi gerakan ke dalam proses pembelajaran akan sangat
membantu meningkatkan daya ingat, karena otak mengingat  dan
menangkarkan informasi yang dipelajari dengan memasukkan unsur
pengalaman. Murid Kinestetik di kelas, dapat diberdayakan dengan
menggunakan teknik simulasi, permainan peran, drama, pantomim,
perjalanan dan kunjungan ke lingkungan, serta bermain brain-game. Menurut
Deporter (2002: 85) modalitas kinestetik mengakses segala jenis gerak dan
emosi, diciptakan maupun diingat. Gerakan, koordinasi, irama, tanggapan
emosional dan kenyamanan fisik sangat menonjol. Seseorang yang sangat
Kinestetik sering: a). Menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak
bergerak, b). Belajar dengan melakukan, c). Menunjuk tulisan saat membaca,
d). Menanggapi secara fisik, dan e). Mengingat sambil berjalan dan melihat.

Untuk mengajar siswa yang Kinestetik ada beberapa cara yang dapat
digunakan, antara lain: a). Dengan menggunakan alat bantu saat mengajar
untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep kunci,
b). Ciptakan simulasi konsep agar siswa mengalaminya, c). Jika bekerja
dengan siswa perseorangan, berikan bimbingan pararel dengan duduk di
sebelah mereka, bukan di depan atau di belakangnya, d). Cobalah berbicara
setiap siswa secara pribadi setiap hari, sekalipun hanya salam kepada para
siswa saat mereka masuk atau saat mereka ke luar, e). Peragakan konsep
sambil memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajarinya,
langkah demi langkah, f). Ceritakan pengalaman pribadi mengenai wawasan
belajar anda kepada siswa dan dorong mereka untuk melakukan hal yang
sama, dan g). Izinkan siswa berjalan-jalan di kelas.

Ketiga variable tersebut di atas yaitu media interaktif, media gambar, dan
gaya belajar adalah variable-variabel yang diprediksikan mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik. Prestasi
belajar adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan oleh seseorang untuk
mendapatkan kepandaian. Seseorang dapat dikatakan berhasil apabila ia dapat
mencapai hasil yang maksimal dari apa yang telah dilakukan. Begitu halnya
seorang siswa, apabila ia memperoleh prestasi belajar yang tinggi, maka siswa
tersebut berarti telah berhasil mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan.
“Prestasi belajar adalah suatu nilai yang menunjukkan suatu nilai yang tertinggi
dalam belajar yang dicapai menurut kemampuan dalam mengerjakan sesuatu
tertentu pula” (Sumartono, 1997: 18).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar
adalah hasil maksimal yang dicapai oleh seseorang berdasarkan kemampuan yang
dimiliki. Karena tiap siswa memiliki pengaruh individu dalam arti memiliki
kemampuan, kemauan, minat, dan intelegensia yang tidak sama, maka sudah
selayaknya hasil maksimal yang dicapainya juga tidak akan sama, hal ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menunjang. Antara lain faktor
peralatan, kesempatan, dan faktor lingkungan. Usaha yang tekun dari diri sendiri
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dan dorongan dari luar, yakni yang berupa bimbingan, baik dari guru maupun dari
orang tua juga akan ikut menentukan hasil maksimal yang dicapai oleh siswa.
Semakin besar usaha siswa dan bimbingan yang diperoleh dalam belajar pada
umumnya semakin tinggi hasil yang dicapainya.

Sedangkan menurut Nawawi (1989: 100) dalam bukunya yang diterbitkan
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah : “Tingkat keberhasilan
siswa dalam mempelajari materi di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor
yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”.

Sedangkan menurut pendapat Poerwodarminto (1980: 768), prestasi
adalah : ”Hasil yang telah dicapai. Sedangkan belajar adalah menambah dan
mengumpulkan sejulah pengetahuan. Dengan demikian prestasi belajar dapat
disimpulkan sebagai hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam belajarnya”. Dari
ketiga pendapat tersebut pada dasarnya mempunyai arti yang sama, hanya batasan
yang diberikan berbeda. Seperti yang jelaskan Nawawi (1989: 102) yang
memberikan batasan prestasi belajar itu dibatasi dengan 3 (tiga) tingkat
kemampuan, antara lain :

Penguasaan materi pengetahuan berupa kemanpuan menghafal, mengingat
fakta-fakta yang terdapat dalam materi/bahan pelajaran, istilah-istilah, pengertian-
pengertian, prinsip-prinsip, dan generalisasi-generalisasi yang bersifat teoritis.

Pengertian dan pemahaman yang dicerminkan dalam tiga bentuk tingkah
laku, yakni kemampuan menterjemahkan ke dalam bahasa sendiri dalam
memahami suatu gagasan, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan
menghubungkan suatu topik dengan contoh-contoh yang konkrit, diiringi dengan
kemampuan menetapkan kesimpulan-kesimpulannya.

Penggunaan materi pengetahuan berupa kemampuan mempergunakan
hasil tentang sesuatu gagasan/pendapat yang bersifat umum, prosedur dan metode,
termasuk juga prinsip-prinsip teknik ke dalam situasi konkrit. Tiga tingkatan
kemampuan yang lain sebagai prestasi belajar yang lebih kompleks tidak
termasuk belajar, antara lain : Analisis, Sintesis, dan Evaluasi. Jadi jelaslah bahwa
prestasi belajar itu merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam belajar yang
dinyatakan dalam bentuk skor nilai. Akan tetapi secara luas tidak hanya
ditentukan oleh skor saja, bahkan juga pada hal-hal yang nyata seperti bakat dan
keahlian. Dalam hal hasil ini, sesuai dengan kenyataan yang ada, bagaimana
keadaan siswa di kelas, di rumah, dan di masyarakat. Apakah sesuai dengan
kepribadiannya, inipun merupakan hasil, hanya saja berhasil yang merupakan
perubahan yang ada di rumah atau di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN
Arikunto (1989: 117) menyimpulkan pengertian sampel adalah “bagian

atau wakil populasi yang diteliti”. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VI SD Kristen ELEOS dan SD Negeri Kutisari I Surabaya yang terdiri
dari 3 kelas, dengan jumlah siswa 80 anak. Sehingga penelitian menggunakan
keseluruhan populasi yang dijadikan penelitian. Dengan teknik purposive sample,
yaitu peneliti mempunyai tujuan tertentu dalam penelitian ini, karena subjeknya
mempunyai kesamaan atau homogen.

Dalam penelitian ini ada dua instrumen yang digunakan, yaitu angket gaya
belajar dan tes prestasi belajar. Instrumen untuk mengukur gaya belajar dalam
penelitian ini  berisikan 36 butir pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator-
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indikator gaya belajar. Dengan ketentuan 12 butir angket gaya belajar visual, 12
butir angket gaya belajar auditorial, dan 12 butir angket gaya belajar kinestetik.

Dalam pengukuran variabel prestasi belajar, alat yang digunakan adalah
berbentuk tes. Tes digunakan untuk mengukur prestasi dalam pembelajaran Sains.

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen, yaitu suatu riset di
mana satu atau lebih variabel bebas dimanipulasikan. Rancangan eksperimen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah “pasca test”. Rancangan tersebut dipilih
dengan alasan penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab
akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol, di samping kelompok
eksperimen, yang mana kedua kelompok subjek tersebut telah terbentuk secara
wajar.

Penelitian ini mempunyai dua kelompok perlakuan sebagai variabel bebas,
yaitu pembelajaran media interaktif dan pembelajaran media gambar. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah factorial 2 x 3 sebagaimana dapat digambarkan
di bawah ini:

P

P1 P2

GB

GBV GBV/P1 GBV/P2

GBA GBA/P1 GBA/P2

GBK GBK/P1 GBK/P2

Gambar Rancangan Experimen Faktorial ( 2 x 3 )

Keterangan:
P                : Perlakuan
P1              : Perlakuan Pembelajaran Media Interaktif
P2              : Perlakuan Pembelajaran Media Gambar
GB             : Gaya Belajar
GBV          : Gaya Belajar Visual
GBA          : Gaya Belajar Auditorial
GBK          : Gaya Belajar Kinestetik

Pada dasarnya rancangan penelitian eksperimen menggambarkan prosedur
yang memungkinkan peneliti menguji hipotesis. Rancangan penelitian ini melalui
prosedur kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan kelompok eksperimen 1 (satu) : Membuat program pembelajaran

yang sama, yaitu pembelajaran Sains (IPA) pada siswa kelas VI SD Kristen
ELEOS dan SDN Kutisari I Surabaya, melaksanakan proses pembelajaran
dari program yang telah disusun dengan media gambar. Selanjutnya, guru
memberikan tes kepada siswa dan guru mengumpulkan hasil tes dan
dievaluasi.

2. Kegiatan kelompok eksperimen 2 (dua) : Membuat program pembelajaran
yang sama, yaitu pembelajaran Sains (IPA) pada siswa kelas VI SD Kristen
ELEOS dan SDN Kutisari I Surabaya. Melaksanakan proses pembelajaran
dari program yang telah disusun dengan media pembelajaran VCD. Setelah
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selesai proses pembelajaran, guru memberikan tes kepada siswa, guru
mengumpulkan hasil tes dan mengevaluasinya.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 1
menggunakan uji Anava satu jalur sedangkan untuk hipotesis 2 dan 3
menggunakan Anava dua jalur (Yatim Riyanto, 2001: 105). Uji Normalitas
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan uji Homogenitas menggunakan uji
Levene dengan SPSS 12.0. Untuk menguji Hipotesis 2 dan 3 dari hasil penelitian
dapat dilihat dalam tabel Anava (Sugiono, 2000: 21).

Hasil Penelitian
Skor hasil belajar model pembelajaran media interaktif memiliki rentangan

antara 76 sampai dengan 100, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 86,34, skor
tengah (median) sebesar 84,00. Sedangkan simpangan baku sebesar 7,428.

Skor hasil belajar dengan media gambar memiliki rentangan antara 52
sampai dengan 96, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 81,84, skor tengah
(median) sebesar 84,00. Sedangkan simpangan baku sebesar 10.650.

Skor belajar dengan gaya belajar visual memiliki rentangn antara 76
sampai dengan 100, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 89,60, skor tengah
(median) sebesar 92,00,. Sedangkan simpangan baku sebesar 6,325.

Skor hasil belajar dengan gaya belajar auditori memiliki rentangan antara
52 sampai dengan 96, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 81,57, skor tengah
(median) sebesar 80,00. Sedang simpangan baku sebesar 10,232.

Skor hasil belajar dengan gaya belajar kinestetik memiliki rentangan
antara 52 sampai dengan 96, dengan skor rata-rata (mean) sebesar 81,76, skor
tengah (median) sebesar 80,00, Sedangkan simpangan baku sebesar 8,724.

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis 1 dan 2 digunakan Analisis
varians (anava) satu jalur. Adapun untuk analisis varians dua jalur digunakan
untuk menguji hipotesis 3. Karena uji persyaratan analisis khususnya normalitas
dan homogenitas terpenuhi.
1. Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel Ringkasan Uji Anava 2 arah

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: prestasi

2122,523a 5 424,505 6,699 ,000
549434,422 1 549434,422 8671,107 ,000

353,875 1 353,875 5,585 ,021
1123,447 2 561,724 8,865 ,000
646,152 2 323,076 5,099 ,008

4562,195 72 63,364
559744,000 78

6684,718 77

Source
Corrected Model
Intercept
metode
gaya
metode * gaya
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,318 (Adjusted R Squared = ,270)a.
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Hasil perhitungan menunjukkan, hasil belajar dengan pembelajaran media
interaktif rata-rata sebesar 86,34 sedangkan hasil belajar dengan pembelajaran
dengan media gambar rata-rata sebesar 81,34. Dengan demikian dapat dikatakan
hasil belajar dengan pembelajaran media interaktif dapat menunjukkan hasil
belajar yang lebih tinggi daripada hasil belajar dengan pembelajaran dengan
media gambar.
Hasil perhitungan diperoleh F hitung = 5,585 sedangkan nilai sig. = 0,021 lebih
kecil dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan ada perbedaan
prestasi belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan
media interaktif dan media gambar dalam pembelajaran Sains (IPA) siswa kelas
VI SDN Kutisari I dan SD Kristen ELEOS Surabaya, diterima dengan taraf
signifikansi 5%.
2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil perhitungan menunjukkan hasil belajar secara visual rata-rata sebesar
89,60 sedangkan auditori rata-rata sebesar 81,57 dan kinestetik 81,76. Dengan
demikian dapat dikatakan hasil belajar dengan gaya belajar visual menunjukkan
hasil belajar yang lebih tinggi daripada gaya belajar auditori dan kinestetik.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh F hitung = 8,865, sedangkan
nila sebesar sig.= 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat
dikatakan ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang bergaya belajar visual,
auditori, dan kinestetik dalam pembelajaran Sains (IPA) siswa kelas VI SDN
Kutisari I dan SD Kristen ELEOS Surabaya, diterima dengan taraf signifikan 5%.
3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengolahan di atas diperoleh bahwa F hitung = 5,099
dengan nilai sig.= 0,008 lebih kecil daripada taraf nyata 0,05. Dengan demikian
dapat dikatakan ada interaksi antara penggunaan media interaktif, media gambar
dan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik terhadap prestasi belajar dalam
pembelajaran Sains (IPA) siswa kelas VI SDN Kutisari I dan SD Kristen ELEOS
Surabaya, diterima dengan taraf signifikansi 5%.

III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pembelajaran Media Interaktif Lebih Baik Dibanding dengan Media Gambar
Hasil perhitungan diperoleh F hitung = 5,585 sedangkan nilai sig=

0,021yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan ada
perbedaan prestasi belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya
menggunakan media interaktif dan media gambar dalam pembelajaran Sains
(IPA) siswa kelas VI SD Kristen ELEOS dan SD Negeri Kutisari I Surabaya,
diterima dengan taraf signifikan 5%.
2. Gaya Belajar Visual Menunjukkan Hasil Lebih Baik Dibanding Gaya

Belajar Auditori dan Kinestetik
Hasil perhitungan menunjukkan hasil belajar siswa secara visual rata-rata

sebesar 89,60 sedangkan auditori rata-rata sebesar 81,57 dan kinestetik 81,76
Dengan demikian dapat dikatakan hasil belajar dengan gaya belajar visual
menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi dari pada gaya belajar auditori dan
kinestetik.
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Hasil perhitungan diperoleh F hitung = 8,865 sedangkan nilai sig. = 0,000
yang lebih kecil dari pada taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan ada
perbedaan hasil belajar Sains (IPA) antara kelompok siswa yang memiliki gaya
belajar visual, kelompok siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, diterima
dengan taraf signifikan 5%. Karena gaya belajar visual ini mencakup: melihat,
menciptakan, dan mengintegrasikan segala macam citra, komunikasi visual lebih
kuat dari pada komunikasi verbal karena alasan sederhana, yaitu manusia
mempunyai lebih banyak peralatan di kepala mereka untuk memproses informasi
visual dari pada indera yang lain. Yang anda lihat (dan bukan yang anda dengar
dikatakan orang lain dalam perkataan yang tak habis-habisnya) adalah yang anda
tangkap. Kecerdasan visual adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati
dunia visual secara akurat dan bertindak atas persepsi. Gaya belajar ini melibatkan
kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan diantara
elemen-elemen tersebut. Gaya belajar sangat jelas pada anak-anak, kemampuan
ini terlihat dengan sangat jelas saat anak bermain dengan melibatkan imajinasi
mereka. Saat kanak-kanak adalah saat yang paling mudah untuk mengembangkan
gaya belajar ini. Anak yang mengembangkan gaya belajar visual, dengan baik
akan mampu menciptakan kembali gambar dari kejadian atau objek yang pernah
dialami, termasuk mengingat kembali hubungan dengan pengalaman mereka.
3. Terdapat Interaksi Antara Media dan Gaya Belajar

Hasil perhitungan diperoleh F hitung = 5,099 dengan nilai sig. = 0,008
lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan ada interaksi
antara penggunaan media interaktif, media gambar, dan gaya belajar visual,
auditori, dan kinestetik terhadap prestasi belajar dalam pembelajaran Sains (IPA)
siswa kelas VI SD Kristen ELEOS dan SD Negeri Kutisari I Surabaya diterima
dengan taraf signifikasi 5%. Interaksi antara media pembelajaran dan gaya belajar
merupakan satu kesatuan yang dapat mempengaruhi variabel terikat, yaitu hasil
belajar siswa. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar
merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian
tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang
dialami oleh siswa sebagai anak didik. Seseorang akan berhasil dalam belajar,
kalau pada dirinya ada keinginan untuk belajar. Belajar adalah proses interaksi
terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu dengan cara melihat,
mengamati, dan memahami sesuatu. Hubungan antara guru dengan siswa di dalam
kelas membawa implikasi terhadap kadar hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
Hasal belajar tersebut sebagai akibat hubungan guru-siswa dalam
mengembangkan dirinya secara bebas, pembentukan memori (ingatan) pada
siswa, dan pembentukan pemahaman pada siswa.

Tujuan utama kegiatan guru adalah mendorong dan meningkatkan
kemampuan sebagai hasil belajar siswa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan prestasi belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya
menggunakan media interaktif dan media gambar dalam pembelajaran Sains
(IPA) siswa kelas VI SD Kristen ELEOS dan SD Negeri Kutisari I Surabaya.
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2. Ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang bergaya belajar visual,
auditori, dan kinestetik dalam pembelajaran Sains (IPA) siswa kelas VI SD
Kristen ELEOS dan SD Negeri Kutisari I  Surabaya.

3. Ada interaksi antara penggunaan media interaktif, media gambar, dan gaya
belajar visual, auditori, dan kinestetik terhadap prestasi belajar dalam
pembelajaran Sains (IPA) siswa kelas VI SD Kristen ELEOS dan SD Negeri
Kutisari I Surabaya.

Bertitik tolak dari hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran
yang kiranya dapat dipertimbangkan.
1. Disarankan kepada guru-guru bidang studi Sains (IPA), khususnya di SD agar

menggunakan metode yang menyenangkan, aktif, dan partisipatif sesuai
dengan pokok bahasan yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Pembelajaran bidang studi Sains (IPA) hendaknya dilaksanakan dengan
memperhatikan karakteristik siswa seperti minat belajar.

3. Kepada guru-guru bidang studi, agar mengembangkan strategi pembelajaran
yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

4. Dalam melaksanakan sistem mengajar, guru bidang studi hendaknya benar-
benar mempunyai persiapan waktu yang cukup, sehingga dapat mencapai
hasil belajar yang maksimal.

5. Kepada peneliti lain, disarankan agar meneliti strategi-strategi pembelajaran
lain yang diprediksi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam hal itu,
bagi peneliti lanjutan disarankan agar tidak hanya meneliti pembelajaran
dengan metode media interaktif VCD dan media gambar.
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Korelasi antara Metoda Ceramah dengan Minat Belajar
terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial terhadap Keberhasilan belajar siswa di
SD Negeri Prabugantungan I dan SD Negeri Prabugantungan 3

Cileles Kabupaten Lebak

Yudawati

PENDAHULUAN
Dilihat dari kacamata para pakar bahwa pendidikan di Indonesia adalah

masih rendahnya mutu para lulusan jalur sekolah, baik negeri maupun swasta.
Masalah ini terus menjadi sorotan mengingat proses pendidikan formal dan non
formal di Indonesia mempunyai andil yang cukup besar bagi keberhasilan
pembangunan nasional secara keseluruhan. Karena, keberhasilan pembangunan
tidak terlepas dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan
memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Umaedi mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan
proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia
itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya
manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus
berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan
pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan
perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan,
pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga
kependidikan lainnya. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat
menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu indikasi bahwa upaya tersebut
belum memuaskan adalah hasil belajar (perolehan nilai) siswa untuk berbagai
bidang studi pada jenjang SD, SLTP dan SLTA yang tidak menunjukkan kenaikan
yang berarti bahkan dapat dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada
beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif kecil (Umaedi, 1999).

Pendapat di atas menggambarkan pendidikan sebagai suatu proses
merupakan suatu sistem yang ditopang oleh berbagai kemampuan sumber daya
pendidikan sebagai komponen proses yang saling mempunyai keterkaitan.
Dengan demikian, satu saja komponen pembentuk sistem tidak berfungsi dengan
baik, maka proses pendidikan pun akan sulit memperoleh output untuk dapat
membawa ke arah tujuan yang diinginkan. Sistem pendidikan harus semua
komponen proses berjalan secara padu tanpa ada satupun yang tidak saling
menunjang sehingga kemampuan pendidikan tidak mengalami distrosi.

Anak didik (siswa) merupakan salah satu komponen proses penting dari
sistem pendidikan. Begitu pentingnya kedudukan anak didik tersebut, sehingga
Mujawir (1969) menyebutnya sebagai subjek pendidikan dan pengajaran yang
paling menentukan di samping faktor kurikulum dan lingkungan. Proses
pendidikan formal melalui kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Oleh karena
itu tidak heran bila dalam beberapa dekade terakhir banyak bermunculan teori-
teori tentang belajar yang digagas para pakar psikologi pendidikan (Bigge, 1982)
yang pada dasarnya merupakan hasil penelitian terhadap sifat-sifat dan potensi
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manusia yang menjadi subjek pendidikan dalam rangka mengoptimalkan
keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri (Bigge, 1982).

Terkait dengan proses belajar anak didik (siswa) di atas, juga dialami di SD
Negeri Prabugantungan I dan SD Negeri Prabugantungan 3 Cileles Kabupaten
Lebak dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Para siswa yang memiliki
hasil Ilmu Pengetahuan Sosial baik diduga kuat memiliki minat yang tinggi
terhadap mata pelajaran tersebut. Hal ini terlihat dengan apresiasi mereka yang
cukup tinggi terhadap mata pelajaran tersebut. Kelompok ini juga didukung oleh
kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar yang mampu menciptakan
suasana demokratis, dinamis dan kondusif bagi poses transformasi nilai-nilai yang
baik.

Para siswa yang memiliki hasil rendah. menurut pengamatan diperoleh data
sementara bahwa mereka cenderung kurang termotivasi sehingga kurang aktif
dalam belajar, sehingga kurang mempunyai apresiasi yang baik pada mata
pelajaran tersebut. Hal itu mungkin berkaitan dengan masalah intensitas minatnya
yang rendah sehingga hasil belajarnya sangat kurang untuk tidak dikatakan nihil.
Pengamatan penulis terhadap kelompok ini adalah belum cocoknya para siswa
dengan metode yang digunakan guru yaitu metode ceramah setiap kali tatap muka
pelajaran sehingga cenderung membosankan dan kurang kondusif untuk
merangsang siswa mempelajari mata pelajaran.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, membuktikan bahwa
minat memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan belajar siswa, begitu
juga kaitannya dengan metode pengajaran yang digunakan oleh guru, banyak
siswa yang secara kognitif tergolong sedang, namun karena termotivasi dengan
cara mengajar guru, maka mereka mampu menunjukkan hasil yang optimal.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian secara ilmiah, tentang sejauhmana pengaruh minat dan
metode pengajaran guru terhadap hasil belajar (perolehan nilai) siswa SD Negeri
Prabugantungan I dan SD Negeri Prabugantungan 3 Cileles Kabupaten Lebak
dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial?

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Ada tiga unsur penting

dalam pelaksanaan suatu eksperimen: pertama, pengendalian. Pengendalian
adalah inti metode eksperimen. Tanpa pengendalian kita tidak mungkin dapat
menilai secara tegas pengaruh variable bebas. Tujuan pengendalian dalam
eksperimen adalah untuk mengatur situasi sehingga pengaruh variable dapat
diselidiki.

Kedua, manipulasi. Manipulasi suatu variable menunjuk pada tindakan
yang sengaja dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pemanipulasian
variable mempunyai bentuk khas dimana peneliti memberikan seperangkat
kondisi yang bermacam-macam dan yang telah ditentukan sebelumnya kepada
subyek.

Ketiga, pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap cirri-ciri tingkah
laku subyek yang diteliti. Pengamatan yang sedapat mungkin bersifat kuantitas
itulah variable terikatnya. Variable terikat dalam penelitian sering berupa hasil
dari sesuatu.

Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh penggunaan metode ceramah
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sebagai variabel X1 dan minat belajar sebagai variabel X2 terhadap hasil belajar
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai variabel Y. Ketiga
variabel mempunyai ciri dan sifat yang berbeda satu sama lain-lainnya, tetapi
semua mempunyai keterkaitan dengan proses pemberian Penelitian ini
mempunyai kelompok perlakuan dengan penggunaan metode ceramah sebagai
variabel bebas dan minat belajar sebagai variabel moderator.

Dalam penelitian eksperimen sekurangnya ada sebuah variabel yang
dimanipulasi untuk diuji pengaruhnya terhadap variabel terikat (Gay, 1987).
Misalnya pendekatan pemberian atau perlakuan tertentu yang dalam proses
pemberian. Perlakuan tertentu yang diuji pengaruhnya terhadap variabel terikat
disebut variabel bebas. Dalam penelitian ini disajikan variabel bebas yaitu
penggunaan metode ceramah. Dengan demikian, satu kelompok siswa diberi
perlakuan (dalam kegiatan pembelajaran) dengan menggunakan metode ceramah
dan satu kelompok siswa yang diberi perlakuan dengan pendekatan konvensional.

Variabel moderator yaitu minat belajar diukur dan diklasifikasikan untuk
mengetahui apakah ada interaksinya antara variabel bebas dengan variabel
moderator terhadap variabel terikat. Minat belajar (diklasifikasikan menjadi dua
yaitu minat belajar tinggi dan minat belajar rendah, dan diukur dengan tes minat
belajar dengan menggunakan skala Likert. Variabel tergantung dalam penelitian
ini adalah perolehan hasil belajar untuk bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial
yang menekankan pada kategori pemahaman kognitif. Pada pelaksanaannya
penelitian ini menempuh prosedur kegiatan yakni pengukuran tingkat minat
belajar, partes, perlakuan (pemberian dengan menggunakan metode ceramah dan
konvensional), diakhiri dengan tes perolehan hasil belajar. Pengukuran tingkat
minat belajar dilakukan pada pertemuan untuk masing-masing kelompok.

Pengukuran minat belajar melibatkan 70 siswa yang menjadi subyek
penelitian. yaitu 35 siswa kelompok ceramah dan 35 siswa kelompok
konvensional. Untuk membagi kelas menjadi dua kelompok dilakukan dengan
memilih dua sekolah yang berbeda dimana kelompok ceramah dan kelompok
konvensional di SD Negeri Prabugantungan 1 dan SD Negeri Prabugantungan 2
Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. Setelah tahap pembagian kelas dilakukan,
selanjutnya siswa pada kelompok A dan kelompok B diberikan pra-tes untuk
mengetahui kemampun awal siswa terhadap cakupan isi bidang studi yang
dikenakan perlakuan. Setelah pra-tes dilakukan, masing-masing kelompok diberi
perlakuan yang berbeda selama pelaksanaan penelitian. Setelah perlakuan selesai,
kelompok subyek diberi post tes, yaitu untuk mengukur perolehan belajar yang
dijadikan variabel terikat.

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri
Prabugantungan 1 Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, sedangkan sampel
penelitiannya adalah siswa SD Negeri Prabugantungan 2 Kecamatan Cileles
Kabupaten Lebak dan kedua sample sekolah tersebut diambil secara purposive.
Pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa sudah dianggap mengerti untuk
menjawab angket yang diberikan dan tidak akan mengganggu konsentrasi siswa
dalam belajar karena tidak sedang menghadapi ujian. Jumlah siswa kelas V pada
dan SD Negeri Prabugantungan 1 dan SD Negeri Prabugantungan 2 Kecamatan
Cileles Kabupaten Lebak jumlahnya sama yakni 35 siswa, sehingga responden
dalam penelitian ini berjumlah 70 orang.

Variabel penelitian ini terdiri dari (1) variabel bebas, yaitu variabel
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perlakuan dan diprediksi sebagai sebab yang mempengaruhi pada variabel terikat,
(2) Variabel moderator, yaitu variabel yang tidak dimanipulasi, yang diprediksi
memiliki pengaruh untuk mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel
terikat, (3) Variabel terikat, yaitu variabel yang diprediksi akan muncul sebagai
akibat dari variabel bebas dan, (4) Variabel kontrol, yaitu variabel yang diprediksi
ikut memberi pengaruh terhadap variabel terikat tetapi diupayakan konstan.

Varibel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan metode ceramah,
sedangkan variabel moderator adalah minat belajar siswa. Minat ini dibedakan
menjadi dua kategori yakni minat belajar tinggi dan minat belajar rendah.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Variabel-variabel yang tidak dimanipulasi,
tetap diprediksi dapat memberi pengaruh terhadap perolehan belajar, atau diduga
ikut mempengaruhi kesahihan eksternal eksperimen ini, diupayakan kostan.
Variabel-variabel yang diidentifikasi termasuk dalam kelompok ini adalah
karakteristik subyek selain minat belajar, misalnya: kemampuan awal yang
dimiliki oleh subyek penelitian terhadap isi mata peiajaran, kondisi pelaksanaan
perlakuan, tepat perlakuan, dan keadaan kelas, diperlakukan sama untuk tiap-tiap
kelompok yang dilibatkan dalam penelitian ini.

Dalam hal ini akan dibicarakan tentang cara mengukur variabel minat
belajar, kemampuan awal lewat pra-tes dan pengukuran perolehan hasil belajar
Ilmu Pengetahuan Sosial pada bagian ini akan diuraikan seperangkat tes yang
dipakai dengan cara pemberian skor. Pengukuran minat belajar dilakukan setelah
kelompok perlakuan mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial.

Kemampuan awal dari subyek diukur dengan memakai pra-tes. Bentuk tes
yang digunakan adalah tes isian (melengkapi) Sedangkan tes pengolahan data
untuk keperluan pengujian hipotesis adalah tes bentuk pilihan ganda dengan
jumlah 40 soal, setiap butir diberi bobot 2.5 sehingga skor maksimal ideal 100 dan
skor minimal ideal 2,5. Data yang dijaring melalui kegiatan penelitian disesuaikan
dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas. Kegiatan pemberian
yang akan diamati adalah pemberian/pengkajian yang berkaitan dengan minat
belajar. Kegiatan yang diteliti adalah kegiatan pemberian dengan metode ceramah
yang tidak terikat dengan ketentuan/aturan, namun semata-mata didorong oleh
rasa tanggung jawab moral guru untuk menerapkan kemampuan guru dalam
mengelola kelas.

Dalam kegiatan penelitian ini sumber data dapat berupa orang, diantaranya
kepala sekolah, guru, karyawan TU dan siswa, sumber data peristiwa yang
diperoleh dengan menerapkan metode observasi partisipasi sebagimana tercantum
pada rumusan masalah, sumber data berupa benda yang diperoleh melalui metode
dokumenetasi yaitu dengan mengutif sejumlah dokumen yang tersedia pada
lembaga pendidikan dalam kaitan dengan kegiatan pengkajian minat belajar dan
pemberian melalui metode ceramah dan konvensional.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket
terhadap responden yang telah terpilih sebagai sampel. Kuesioner dimintai untuk
diisi tanpa harus berdiskusi dengan responden lain. Setelah seluruh angket ditarik,
maka seterusnya dicatat dalam rangka menganalisis data. Teknik analisis data ini
meliputi uji persyaratan analisis data sebagai prasyarat penggunaan teknik analisis
dan teknik pengujian hipotesis dalam perhitungan korelasi.
1. Uji Persyaratan Analisis
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Uji persyaratan analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji
normalitas data, uji linearitas dan keberartian regresi.

2. Uji Normalitas Data.
Uji ini dimaksudkan untuk menentukan normal tidaknya distribusi data
penelitian. Uji normalitas data yang digunakan adalah uji “chi square”. Data
dinyatakan normal bila harga 2 hitung < 2 tebel. Diuji pada taraf
signifikansi 0,05.

3. Uji Linearitas Data
Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah regresi (bentuk linear) yang
diperoleh ada artinya jika digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai
hubungan antar beberapa variabel yang sedang dianalisis. Regresi linear
dinyatakan berarti apabila harga F hitung < F tabel. Diuji pada taraf
signifikansi 0,05.

4. Analisis Data
Teknik analisis yang relevan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 adalah regresi
dan korelasi sederhana. Sedangkan hipotesis ketiga diuji dengan analisis
regresi dan korelasi ganda.

Setelah hipotesis diuji maka pengujian diperdalam dengan menentukan
keberartian korelasi antara masing-masing dan keseluruhan variabel bebas
terhadap variabel terikat dengan uji t dan uji F. Keberartian korelasi tersebut
ditentukan dengan menentukan koefisien determinasi (R2

y.1.2). Keberartian
korelasi ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya konstribusi variabel bebas
terhadap variabel terikat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Dalam analisis data bagian terakhir perhitungan korelasi parsial dengan
mengkorelasikan setiap variabel bebas dengan variabel terikat. Uji ini
dimaksudkan untuk meyakinkan pada pengujian korelasi sebelumnya dan sebagai
pengecekan kembali dengan metode korelasi parsial ini. Korelasi parsial
dimaksudkan untuk melihat kontribusi murni variabel bebas terhadap terikat
dengan X1 (ry1.2) maka X2 dikontrol, dan apabila Y dikorelasikan dengan X2 (ry2.1)
maka X1 dikontrol. Sedangkan keberartian korelasinya dilihat dari
membandingkan t hitung > t tabel.

HASIL
1. Hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah (data eksperimen)

Hasil pengumpulan data hasil belajar dengan menggunakan metode
ceramah untuk hasil belajar (lampiran 4) diperoleh skor tertinggi = 85 dan
skor terendah = 50 dengan nilai rata-rata = 77.67 clan standar deviasinya
(SD) = 11,2. Disamping itu juga dicari ratarata ideal (Mi) dan standar
deviasi ideal (SDi) guna pengkatagorian data. Adapun rumus untuk
menentukan besarnya rata-rata ideal (Mi) ½ (skor maksimal  ideal  skor
minimal ideal ) dan untuk standar deviasi ideal (SDi) = ¹/ 6 (skor maksimal
ideal skor minimal ideal).
Hasil instrumen ditetapkan bahwa skor maksimal ideal = 100 dan skor
minimal ideal = 0, sehingga Mi ='½ (.100-0) = 50 dan SDi 1/6 ( 100-0) =
16,67. Dengan demikian maka dibuat untuk pengkatagorian skornya adalah
sebagai berikut :
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Mi+ 1 Sdi           sampai Mi + 3 SDi = kategori tinggi

50+16,67 50 + 3(16,67)

66,67 10

Mi- 1 Sdi            sampai < Mi+ 1 Sdi = kategori sedang

50- 1(16,67) 50+1 (16,67)

33.3 66,67

Mi - 3Sdi            sampai <. Mi – Sdi – Kategori rendah
. Mi 1 Sdi kategori rendah

50-3(16,7) 50-1(16,7)

0 33,3

Jadi berdasarkan rata-rata yang diperoleh di atas 72,32 clan 68,73 untuk
kelompok eksperimen yaitu data tentang penggunaan metode ceramah pada
hasil belajar secara umum dapat digolongkan dalam kategori tinggi.

2. Hasil belajar tanpa menggunakan metode ceramah (data kelompok kontrol)
Hasil pengumpulan data hasil belajar tanpa menggunakan metode ceramah

untuk hasil belajar (lampiran 7) diperoleh skor tertinggi = 90 dan skor terendah
= 50 dengan nilai rata-rata = 68.83 dan standar deviasinya (SD) = 10,3, Dengan
memperhatikan kategiri diatas maka rata –rata yang diperoleh 68,83 sebagai
kelompok kontrol yaitu data tentang hasil belajar tanpa menggunaan metode
ceramah pada hasil belajar secara umum dapat digolongkan da!am kategori
sedang. Ha! ini perlu untuk ditingkatkan oleh guru bidang studi bahasa
Indonesia di tempat mengadakan peneltian karena dengan menggunakan media
pembelajaran der,gan menggunakan metode ceramah sangat tepat dan cocok
untuk digunakan mata pelajaran tersebut.

Untuk lebih jelasnya deskripsi data tentang masing-masing variabe!
dapat dilihat pada label berikut :

Tabel 4.1 Pengkategorian Data Hasil Penelitian
Variabel χ SD Kategori

Χ1 71.66 10.36 Tinggi
Χ2 68.83 9.06 Sedang

Keterangan:
X, : Kelompok siswa yang menggunakan metode ceramah pada hasil

be!ajar
X- : Kelampok siswa yang tidak metode ceramah pada hasil belajar

B. Pengujian Hipoteis
1. Uji Persyaratan Analisis

Uji persyaratan analisia merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi
agar analisis regresi dapat dilakukan, baik untuk kepentingan prediksi
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maupun untuk pengujian hipotesis. Tiga sparat yang harus dipenuhi sebelum
melakukan analisis regresi, baik regresi linear sederhana maupun regresi
ganda, yaitu: (1) uji normalitas dengan galat taksiran (Y - Y) dari suatu
regresi sederhana. (2) uji homoaenitas varians kelomnok-kelomnok skor Y
yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan data variabel prediktor (Xi),
clan (3) uji linearitas bentuk regresi Y atas X, untuk regresi sederhana.

Berdasarkan ketiqa persvaratan tersebut terdapat dua persyaratan
yang disajikan pengujiannya yaitu pertama uji persyaratan normalitas galat
taksiran regresi Y atas Xi dengan asumsi bahwa distribusi populasi uanq
normal tercermin dari distribusi sampel yang normal pula. Pengujian ini
dilakukan karena pengujian hipotesis mensyaratkan bahwa sampel berasal
dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua uji persyaratan homogenitas
varians kelompok-kelompok skor Y berdasarkan kesamaan data X;, sedang
uji pada bagian pengujian hipotesis penelitian. Uji persyaratan homogenitas
yang mengasumsikan dengan setiap skor variabel bebas (X;) memiliki
varians yang homogen.

a. Uji Normalitas Populasi
Pengujian normalitas galat taksiran regresi Y atas X; dimaksudkan untuk

menguji apakah galat taksiran Y atas X; atau (Y - Y) berdistribusi normal atau
tidak. Ketentuan pengujiannya adalah gafat taksiran (Y - Y) berdistribusi
normal. Jika Ho diterima maka berdistribusi normal. Hipotesis statistik adalah
sebagai berikut.

Ho : (Y - Ŷ) berdistribusi normal , sebaliknya
H1 : (Y – Y) tidak berdistribusi normal

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya
sebaran yang akan dianalisis dengan menggunakan Uji Liliefors dengan
kriteria pengujian:

Ho diterima jika L hitung < L tabel Ho ditolak jika L hitung > L tabel
Dari hasil pengohan uji normalitas data diperoleh harqa X2 hitung dan

X2 tabel tentang data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap
hasil belajar sebagai berikut:
Kelompok X2 Hitung X2 tabel Kategori

Eksperimen 6.91 45.23 Normal
Kontrol 2.74 45.23 Normal

b. Uji Homogenitas Data
Pengujian homogenitas, maksudnya adalah menguji homogenitas

varians antara kelompok-kelompok skor Y yang berdasarkan kesamaan nilai
X1(X1 dan X2 dalam penelitian ini). Untuk itu pengujian homogenitas varians
ini dilakukan dengan uji Barlet. Pengujian ini menggunakan kriteria sebagai
berikut :

Ho : diterima jika F hitung < F tabel. Ho : ditolak jika F hitung > F
tabel.

Pada taraf signifikansi alpha 0.05 Terlebih dahulu membuat
pengelompokkan data Y sesuai dengan kesamaan data Xi. kemudian
menghitung nilai-nilai.Selanjutnya nilai-nilai tersebut dihitung nilai F, dan
hasilnya disebut F hitung.
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Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab teknik analisis data pada bab
III yaitu teknik uji statistik yang digunakan adalah analisis varian dua jalur,
yaitu suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengatasi perbedaan nilai
variabel terikat yang yang dikategorikan berdasarkan variabel - bebas yaitu
penggunaan metode ceramah, serta motivasi belajar siswa setelah diberi
perlakuan.Dalam analisis varian tersebut sebagai variabel terikat adalah hasil
belajar siswa pada hasil belajar setelah menggunakan metode ceramah
Seabagai variabel pengendali adalah motivasi belajar siswa yang dipilih
menjadi motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah.

c. Uji Beda hasil belajar
Uji beda post tes hasil belajar antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol adalah diperoleh harga t hitung = 0.382 dan t tabe! = 0.0564
sehingga t-hitung > t tabel. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa
terima Ho jika t-hitung < t-tabel, terima Ho berarti tidak signifikan, dan
sebaliknya tolak Ho jika t-hitung > t-tabel, tolak Ho berarti siqnifiikan. Karena,
t-hitunq > t-tabel, maka hipotesis yang diajukan pada bab II yang menyatakan
ada pengaruh penggunaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode
ceramah pada hasil belajar dapat diterima.

d. Teknik Uji Korelasi Product Moment
Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode

ceramah pada hasil belajar terhadap motivasi belajar siswa. Dari hasil analisis
data pada lampiran 12 diperoleh harga r^ = 0,981 untuk hasil belajar, dengan r
tabel = 0,254 .pada taraf signifikansi 5%. Dengan membandingkan harga rxv
denean r tabel: maka haraa r^ = 0,972 * r tabel = 0.235 sehingga terdapat
pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran CTL lerhadap mativasi belajar
siswa.

e. Teknik Uji Korelasi Ganda
Teknik uji korelasi ganda digunakan untuk menqetahui interaksi antara

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar setelah menggunakan metode
ceramah pada hasil belajar Langkah-langkah pengujiannya adalah:
a) Menentukan korelasi antara hasil belajar terhadap motivasi belajar (rxy)
b) Menentukan harga rxy dan harqa F.

Dari hasis analisis data pada lampiran 12 diperoleh harga rxy = 0,976,
harga r2 = 0.944 dan harga F hitung= 79.5. Dan F tabel = 18-47 pada taraf
sipnifikansi 5 % dengan dk pembilang dan dk penyebut adalah dk = n-1. Sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan bahwa hipotesis nihil (Ho) diterima jika
harga F hitung < F tabel, dan hipotesis alternatif (Ha) diterima jika F hitung >
F tabel, Ha diterima berarti hipotesis yang diajukan pada bab II diterima, yaitu
terdapat pengaruh antara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar setelah
menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat
diterima.

PEMBAHASAN
A. Pengaruh Penggunaan metode ceramah terhadap hasil belajar Ilmu

Pengetahuan Sosial
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa hasil belajar Ilmu

Pengetahuan Sosial dengan menggunakan Penggunaan metode ceramah lebih
tinggi jika dibandingkan dengan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa
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pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tanpa menggunakan Penggunaan
metode ceramah hal ini dilihat dari nilai rata-rata kelompok eksperimen clan
kelompok kontrol.

Perkembangan nilai mean kelompok eksperimen clan kelompok kontrol
di atas dapat dijelaskan bahwa untuk kelompok kontrol nilai rata-rata 68 clan
untuk kelompok eksperimen nilai rata-rata 71.66. Adanya perbedaan hasil
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial antara siswa yang menggunakan Penggunaan
metode ceramah dengan yang tidak menggunakan Penggunaan metode
ceramah terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial telah diprediksi sebelumnya. Hal ini dapat diprediksi
karena berdasarka teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Hal ini tentu ada kaitannya dengan pengaruh penggunaan penggunaan
metode ceramah. Di samping model pembelajaran di atas, terdapat pula
beberapa faktor yang mempengaruhi belajar dalam hal ini hasil belajar Ilmu
Pengetahuan Sosial siswa. Penggunaan metode ceramah merupakan konsep
belajar yang membantu guru mengaitkan antara mated yang diajarkannya
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat pengaruh
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan
mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil
pembelajaran dihadapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses penibelajaran
berlangsung Sosialiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami,
bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. (Mujadhid, 2005)

Dikatakan oleh Whardani (2004) bahwa Penggunaan metode ceramah
memiliki tujuh komponen utama, yaitu konstruktivisme (Constructivism),
menemukan (Inquiry), bertanya (Questioning) masyarakat belajar (Learning
Community), pemodelan (Modeling), refleksi (Reflection) dan penilaian yang
sebenarnya (Authentic Assessment). Sebuah kelas dikatakan menggunakan
Penggunaan metode ceramah jika menerapkan ketujuh komponen tersebut
dalam pembelajarannya. Dan, untuk melaksanakan hal itu tidak sulit.
penggunaan metode ceramah dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja,
bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya.

Dikatakan oleh Mujahid (2005) bahwa konstruktivisme
(constructivisvism) merupakan landasan berfikir (filosofi) Penggunaan metode
ceramah, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi
sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) clan
tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta,
konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. manusia harus
mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman
nyata.

Lebih lanjut Mujahid (2005) mengatakan siswa perlu dibiasakan untuk
memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, clan
bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua
pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di
benak mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa
harus menernukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke
situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka
sendiri.
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Dikatakan oleh Hamzah (2005) bahwa pembelajaran harus dikemas
menjadi proses "menkonstruksi" bukan "menerima" pengetahuan. dalam proses
pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui
keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Siswa menjadi pusat
kegiatan, bukan guru. Landasan berfikir konstruktivisme agak berbeda dengan
pandangan kaum objektivis, yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran.
Dalam pandangan konstruktivis, strategi "memperoleh" lebih diutamakan
dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan.

Pengetahuan tumbuh berkembang melalui pengelaman. Pemahaman
berkembang semakin dalam dan semakin kuat apabila selalu diuji dengan
pengalaman baru. Menurut Piaget dalam Hamzah (2005), manusia memiliki
struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang masing-masing
berisi informasi bermakna yang berbeda-beda. Pengalaman sama bagi beberapa
orang akan dimaknai berbeda-beda oleh masing-masing individu clan disimpan
dalam kotak yang berbeda. setiap pengalaman baru dihubungkan dengan kotak-
kotak (struktur pengetahuan) dalam otak manusia tersebut. Struktur
pengetahuan dikembangkan dalam otak manusia melalui dua cara , yaitu
asimilasi atau akomodasi. asimilasi maksudnya struktur pengetahuan baru
dibuat atau dibangun atas dasar struktur pengetahuan yang sudah ada.
Akomodasi maksudnya struktur pengetahuan yang sudah ada dimodifikasi
untuk menampung dan menyesuaikan dengan hadirnya pengalaman baru.

Oleh karena itu, anak harus dikenalkan pada kehidupan seharihari clan
guru juga harus menerapkan filosofi ini dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu
ketika kita merancang pembelajaran dalam bentuk siswa praktek mengerjakan
sesuatu, berlatih secara fisik membuat atlas, mendemonstrasikan, menciptakan
ide, clan sebagainya. Mari kita kembangkan cara-cara tersebut lebih banyak
dan lebih banyak lagi.Di sisi yang lain, dengan penerapan penggunaan metode
ceramah, guru diharapkan bekerja secara profesional, mengajar secara
sistematis, dan berdasarkan prinsip didaktik metodik yang berdaya guna dan
berhasil guna (efisien dan efektif ). Artinya, Guru dapat merekayasa sistem
pembelajaran yang mereka laksanakan secara sistematis, dengan pemikiran
mengapa clan bagaimana menyelenggarakan kegiatan pembelajaran aktif.
Lambat laun penerapan penggunaan metode ceramah pada giliranya akan
mencetak guru yang potensial dalam menyesuaikan diri terhadap perubaha
lingkungan Sosial dan sosial budaya.

B. Pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial
Minat belajar sangat erat pengaruhnya dengan kebutuhan clan dorongan

yang ada dalarn diri si pembelajar. Seseorang akan terdorong untuk melakukan
sesuatu bila dirasakan kebutuhan yang ada pada dirinya menuitfut pemenuhan
Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka selama itu pula yang
bersangkutan belum merasa adanya kepuasan pada dirinya. Rasa belum puas
inilah yang senantiasa mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan
sesuatu. Kekuatan daya dorong itu akan hilang bila sekiranya yang bersankutan
telah menjadi puas karena kebutuhannya telah terpenuhi. Rasa ketidak puasan
tersebut akan menimbulkan suasana tidak seimbang dalam batin seseorang,
sehingga yang bersangkutan merasa terpanggil utuk memperoleh atau
mencapai keseimbangan dalam dirinya. Menurut Maslow, kebutuhan seseorang
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dapat digolong-golongkan menurut jenjang hirarki, yaitu bahvva kebutuhan
yang lebih tinggi menuntut untuk dipenuhi apabila dapat merekayasa sistem
pembelajaran yang mereka laksanakan secara sistematis, dengan pemikiran
mengapa clan bagaimana menyelenggarakan kegiatan pembelajaran aktif.
Lambat laun penerapan penggunaan metode ceramah pada giliranya akan
mencetak guru yang potensial dalam menyesuaikan diri terhadap perubaha
lingkungan Sosial clan sosial budaya.

Sekirannya kebutuhan yang lebih rendah tingkatnya telah terpenuhi
tuntutannya. Maslow menggambarkan jenjang kebutuhan dalam bentuk
piramida, yang karenanya disebut dengan "Piramida Kebutuhan Moslow". Dari
pendapat ahli tersebut, maka minat belajar sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa.

Dari hasil analisa data pada pengujian hipotesis diperoleh bahwa hasil
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial setelah menggunakan Penggunaan metode ceramah terhadap variabel
motivasi berhasil belajar diperoleh bahwa harga F-hitung -> F-tabel yaitu
It>1,5 • 19,47 pada taraf signifikansi a= 0,05 , berarti terdapat interaksi antara
hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial terhadap minat berhasil belajar siswa
pada mata Ilmu Pengetahuan Sosial. Selanjutnya dari rumusan hipotesis
alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa tercjapat interaksi antara hasil belajar
Ilmu Pengetahuan Sosial terhadap motivasi berhasil belajar siswa dapat
diterima, Sedangkan hipotesis nihil (Ho) yang menyatakan tidak terdapat
interaksi antar hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial terhadap berhasil belajar
siswa ditolak.

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara
hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa setelah menggunakan media
pembelajaran metoda yang lainnya dan atlas dapat memberikan pengaruh yang
positif terhadap berhasil belajar siswa. Data perolehan tentang hasil belajar
Ilmu Pengetahuan Sosial memperlihatkan bahwa pada kelompok eksperimen
dengan hasil belajar tinggi, maka minat berhasil belajarnya juga tinggi, dan
hasil belaijar rendah berhasil belajar juga rendah.

C. Pengaruh Penggunaan metode ceramah dan  minat belajar terhadap hasil
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial

Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial antara siswa yang menggunakan
Penggunaan metode ceramah dengan yang tidak menggunakan Penggunaan
metode ceramah terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial telah diprediksi sebelumnya. Hal ini dapat diprediksi
karena berdasarka teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. terdapat
interaksi anatara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar setelah
menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran bahasa Iilmu pengetahua
sosial dapat diterima.

Hal ini tentu ada kaitannya dengan pengaruh penggunaan penggunaan
metode ceramah. Di samping model pembelajaran di atas, terdapat pula
beberapa faktor yang mempengaruhi belajar dalam hal ini hasil belajar Ilmu
Pengetahuan Sosial siswa. Penggunaan metode ceramah merupakan konsep
belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat pengaruh
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antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan
mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil
pembelajaran dihadapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses penibelajaran
berlangsung Sosialiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami,
bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. (Imam Mujdhid, 2005:1)
terdapat interaksi anatara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar setelah
menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat
diterima.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Ada pengaruh hasil  belajar antara siswa kelas V SD Negeri Prabugantungan

1 yang menggunakan metode ceramah dengan siswa kelas V SD Negeri
Prabugantungan 2 yang tidak menggunakan metode ceramah.

2. Ada pengaruh hasil belajar antara siswa kelas V SD Negeri Prabugantungan 1
yang memiliki minat belajar lebih tinggi karena proses perbelajaran (tatap
muka) menggunakan metode ceramah dengan siswa kelas V SD Negeri
Prabugantungan 2 yang tidak menggunakan metode ceramah sehingga minat
belajarnya rendah.

3. Bahwa dengan penggunaan metode ceramah, minat belajar siswa meningkat
sehingga mempengaruhi hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil
pengolahan terhadap data pada lampiran yaitu korelasi antara variabel X
terhadap variabel Y.

4. Penggunaan metode ceramah dan minat belajar siswa di SD Negeri
Prabugantungan 1 dan SD Negeri Prabugantungan 3 dapat mempengaruhi
hasil belajar siswa.

Saran
1. Kepada guru yang mengajar kelas V di SD Negeri Prabugantungan 1 dan 2,

untuk memahami pokok bahasan ilmu pengetahuan sosial dan hendaknya
mengoptimalkan penggunaan metode clan media pembelajaran yang ada. Dan
yang mengajar kelas V di SD Negeri Prabugantungan 1 dan SD Negeri
Prabugantungan 3 supaya mengupayakan metode pembelajaran yang lebih
atraktif dan dinamis lagi dalam penyampaian materi pelajaran IPS sehingga
motivasi belajar siswa bisa lebih meningkat dan memelihara alat/sararta yang
sudah ada sehingga pada saat digunakan tidak mengalami masalah sehingga
waktu dapat digunakan dengan efektif

2. Kepada kepala sekolah tempat mengadakan penelitian, disarankan agar
pasilitas belajar siswa termasuk sarana buku paket, alat peraga dan sarana
penunjang belajar lainnya selalu di perhatikan dalam mencapai hasil belajar
siswa secara optimal.

3. Hendaknya lebih kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran agar lebih
menggugah aktivitas dan kreatifitas siswa. Dimana mengupayakan metode
pembelajaran yang lebih atraktif dan dinamis lagi dalam sehingga motivasi
belajar siswa bisa lebih meningkat
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PENGARUH ANTARA METODE PEMBELAJARAN CTL DAN
KOOPERATIF SERTA GAYA BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR SISWA KELAS 7 PADA MATA PELAJARAN FISIKA

DI SMPN 8 DAN SMPN 20 SURABAYA

Yulia Yusna

Abstract
Characteristics of CTL is very appropriate learning method if this method

is implemented on the subjects of Physics. Physics is the fundamental science that
must be mastered in order to advance the mastery of technology in modern times.
Physics study of character and natural behavior, thus allowing us to utilize and
employ nature for the benefit of human life. Not only learning method CTL are
required to achieve a successful student achievement, but more constructivist-
oriented learning are also required. One form of learning-oriented approach is
konstruktivitistik cooperative learning. Cooperative learning methods to help
students understand difficult concepts and at the same time very useful for
growing willingness of cooperation and willingness to help a friend.
In this study, the authors make the formulation of the problem as follows: 1). Is
there CTL effect between learning methods and cooperative learning methods on
student achievement in seventh on the subjects of Physics in SMP Negeri 8
Surabaya and SMP Negeri 20 Surabaya? 2). Is there any influence of learning
style auditory, visual, and kinesthetic learning achievement of grade VII on the
subjects of Physics at Junior High School SMP Negeri 8 Surabaya and 20
Surabaya? 3). Is there an interaction between CTL and learning methods of
cooperative learning methods and learning styles (auditory, visual, and
kinesthetic) to class VII student achievement in the subjects of Physics at Junior
High School SMP Negeri 8 Surabaya and 20 Surabaya?

The results of this study were: 1). There are differences in learning
methods Contextual Teaching and Learning (CTL), the learning method
kooperatfi than conventional learning methods on student learning achievement
in grade VII Physics SMP 8 and SMP 20 Surabaya, but there was no difference in
learning methods Contextual Teaching and Learning (CTL) by the method
cooperative learning on student learning achievement in grade VII Physics SMP 8
and SMP 20 Surabaya. 2). There are differences in visual and auditory learning
styles than kinesthetic learning styles to student learning achievement of Physics
at the VII grade 8 and SMP SMP 20 Surabaya, but no differences in learning
styles visual auditory learning styles of students studying physics at the VII grade
8 and SMP SMP 20 Surabaya . 3). There is interaction between CTL learning
methods, methods of cooperative learning and conventional learning methods
with learning styles (auditory, visual and kinesthetic) to the achievement of
students studying physics at the VII grade 8 and SMP SMP 20 Surabaya.

Keywords: CTL, Cooperative, Learning Achievement, Physics, Student
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PENDAHULUAN
Pendekatan pendidikan sangat dinamis, bukan jalan ditempat, demikian pula

gaya belajar yang dialami oleh peserta didik sudah mengalami perubahan akibat
kemajuan teknologi dan peradaban masyarakat yang maju. Pembelajaran yang
dilakukan guru dikelas bukan lagi monopoli guru. Guru tidak lagi sebagai aktor,
akan tetapi peserta didiklah yang menjadi aktor. Peserta didik memiliki peran
lebih dalam mencari, menggali, menemukan apa yang mereka butuhkan
sementara kebutuhan masing-masing mereka juga berbeda sesuai dengan tingkat
kemampuannya.

Mengajar merupakan istilah yang hampir tak pernah luput dari pembahasan
mengenai pendidikan karena keeratan hubungan antar keduanya. Metode
pembelajaran dalam dunia pendidikan perlu dimiliki oleh guru karena
keberhasilan proses belajar mengajar bergantung pada cara atau metode, mengajar
guru yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau
suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran
dikelas.

Metode pembelajaran banyak ragamnya. Salah satu diantaranya, adalah
metode pembelajaran  CTL (Contextual Teaching and Learning) metode CTL
ialah suatu metode mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang
diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat
hubungan antara pengetahuan  yang dimilikinya dan dengan penerapannya dalam
kehidupan mereka sebagai keluarga dan masyarakat di harapkan lebih bermakna
bagi siswa.

Melihat karakteristik metode pembelajaran CTL ini peneliti beranggapan
sangat tepat bila metode ini diimplementasikan pada mata pelajaran Fisika. Sudah
dikenal umum bahwa Fisika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan  alam
yang tergolong sulit. Fisika kemudian menjadi momok dan ditakuti  banyak siswa.
Fisika dianggap sebagai onggokan rumus-rumus yang menjerumuskan siswa
dengan hafalan  yang memusingkan kepala. Yang pada gilirannya nilai fisika para
siswa termasuk yang terendah  diantara  seluruh mata pelajaran di sekolah. Hal ini
sungguh memprihatinkan, karena fisika merupakan ilmu dasar yang harus
dikuasai terlebih dahulu dalam rangka penguasaan teknologi pada zaman modern
ini.

Berangkat dari kondisi yang ada di atas, tidak hanya metode pembelajaran
CTL saja yang diperlukan untuk mencapai prestasi siswa yang gemilang, tetapi
lebih jauh pembelajaran yang berorientasi pada konstruktivistik  yang lain juga
diperlukan. Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan
konstruktivistik adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif
merupakan strategi alternatif untuk mencapai tujuan yang antara lain  berupaya
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis  dan
pada saat yang sama meningkatkan prestasi akademiknya. Disamping itu
pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang
sulit dan pada saat yang bersamaan sangat berguna untuk menumbuhkan kemauan
kerja sama dan kemauan membantu teman. Pembelajaran kooperatif mempunyai
struktur insentif yaitu setiap anggota kelompok bekerja keras untuk belajar
mendorong dan memotivasi anggota lain untuk menguasai materi pelajaran,
sehingga mencapai tujuan kelompok (Sanjaya, 2006).
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Belajar kelompok memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam belajar
karena ia mempunyai tanggungjawab  belajar yang lebih besar dan
memungkinkan berkembangnya daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa.
Sedangkan peran guru lebih ditekankan sebagai organisator kegiatan belajar
mengajar. Sumber informasi  bagi siswa pendorong bagi siswa  untuk belajar
serta penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Guru harus dapat
mendiagnosa kesulitan siswa dalam belajar dan dapat memberikan bantuan sesuai
dengan kebutuhannya.

Disamping metode pembelajaran yang tidak kalah pentingnya guru juga
harus memperhatikan perbedaan siswa. Pada dasarnya siswa berbeda satu dengan
yang lainnya, baik dalam kemampuan maupun cara belajarnya. Ini berbeda satu
dengan lainnya. Perbedaan ini menyebabkan adanya kebutuhan yang berbeda
hampir bagi setiap anak. Dalam pembelajaran klasikal perbedaan individu jarang
mendapat perhatian, semua siswa dalam satu kelas dianggap mempunyai
kebutuhan kemampuan dan kecepatan yang sama karena itu diperlukan dengan
cara yang sama. Perbedaan individu tidak hanya belajar dengan kecepatan yang
berbeda tetapi juga memproses informasi dengan cara yang berbeda. Cara
memproses informasi yang diperoleh dikenal dengan istilah gaya belajar.

Menurut De Porter (2002) gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap,
mengatur, dan mengolah informasi. Lebih jauh para pakar mengelompokkan
jenis-jenis gaya belajar ke dalam berbagai kategori. Secara umum gaya belajar
dapat dikelompokkan berdasarkan kemudahan dalam menyerap informasi
(perceptual modality) cara memproses informasi (information processing) dan
karakteristik dasar kepribadian (personality pattern). Pengelompokan berdasarkan
perceptual modality didasarkan pada reaksi  individu terhadap lingkungan fisik
dan cara individu  menyerap data secara lebih efisien.

Pengelompokan berdasarkan information processing didasarkan pada cara
individu merasa memikirkan, memecahkan masalah dan mengingat informasi.
Sedangkan pengelompokan berdasarkan personality pattern di dasarkan pada
perhatian emosi dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. De Porter (2002)
mengemukakan tiga jenis gaya belajar berdasarkan modalitas  yang digunakan
individu dalam memproses informasi (perceptual modality). Ketiga gaya belajar
tersebut  adalah gaya  belajar visual (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan
menyentuh). Setiap individu menggunakan semua indera dalam menyerap
informasi.  Tetapi secara umum, individu mempunyai kecenderungan lebih kuat
pada salah satu gaya belajar. Sebagian individu mudah menangkap informasi
dalam bentuk visual, sebagian yang lain menyukai informasi bentuk verbal dan
sebagian yang lain lebih nyaman dengan cara aktif dan interaktif.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran tersebut diatas, peneliti melakukan
dasar pemikiran tersebut diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh antara metode pembelajaran CTL, dan kooperatif serta gaya belajar
terhadap prestasi  belajar siswa kelas 7  pada mata pelajaran fisika  di SMPN 8
dan SMPN 20 Surabaya. Hal ini peneliti anggap penting untuk diangkat dan
diteliti demi untuk mencari solusi yang terbaik dalam peningkatan prestasi siswa
khususnya di SMPN 8 dan SMPN 20 Surabaya”.
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METODE
Berdasarkan permasalahan maka penelitian ini menggunakan model

rancangan eksperimen teknik analisa statistik menggunakan rancangan
eksperimen  Factorial 3 x 3 (Suryabrata 2004:119) yang tergambar pada tabel
berikut ini:

Tabel 3.1. Rancangan Penelitian
Metode Pembelajaran
B1 B2 B3

Gaya belajar
A1 Y1.1 Y1.2 Y1.3

A2 Y2.1 Y2.2 Y2.3

A3 Y3.1 Y3.2. Y3.3

Sumber bahan : Adaptasi dari Tuckman (1998)

Keterangan  :
A1 = Gaya belajar visual
A2 = Gaya belajar  auditorial
A3 = Gaya belajar kinestetik
B1 = Metode pembelajaran CTL
B2 = Metode pembelajaran kooperatif
B3 = Metode pembelajaran Konvensional
Y = Prestasi belajar

Pelaksanaan penelitian ini meliputi prosedur dan jadwal kegiatan
pengukuran gaya belajar. Sebelum perlakuan pembelajaran dengan
menggunakan metode CTL dan metode kooperatif. Dan dilakukan tes
perolehan hasil belajar. Terlebih dahulu subyek penelitian diberikan
instrumen gaya belajar (De Porter, 2002). Tiga faktor yang berpengaruh
terhadap hasil belajar. Suharsimi (2007) yang tergambar dalam gambar dan
tabel berikut ini:

Setiap penelitian membutuhkan obyek yang harus diteliti. Tanpa
adanya obyek suatu penelitian tidak dapat dilaksanakan. Sebab obyek
penelitian merupakan salah satu syarat yang dimaksudkan untuk diselidiki
disebut populasi (Hadi, 1977). Sedangkan menurut (Suharsimi, 1996)  Populasi
adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua
elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian itu merupakan

Pengukuran
Gaya belajar

SMPN 8
Kelas A, C

SMP N 20
Kelas: B,D

A1=
A2=
A3=

A1=
A2=
A3

Perlakuan
Metode Pembelajaran
CTL, Kooperatif dan

Konvensional
Perlakuan

Metode Pembelajaran
CTL, Kooperatif dan

Konvensional

Test
Perolehan

Hasil belajar

Test
Perolehan

Hasil belajar
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penelitian populasi. Studi atau penelitian seperti ini disebut penelitian populasi.
Oleh karena itu, populasi dianggap sebagai keseluruhan dari suatu kelompok
individu yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian.

Menurut Sudjana (1986) menyatakan bahwa, populasi adalah totalitas
semua nilai yang mungkin dari hasil menghitung atau pengukuran baik
kuantitatif maupun kualitatif, daripada karekteristik tertentu mengenai
sekumpulan objek yang lengkap dan jelas ingin dipelajari sifat-sifatnya.

Menentukan populasi, bukanlah hal yang mudah dalam suatu penelitian.
Karena pada dasarnya populasi yang menjadi objek penelitian ini nantinya
akan diambil suatu kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis sampel.
Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa kelas 7 SMPN 8 dan SMPN 20
Surabaya. Pada tahun ajaran 2008-2009.

Tabel 3.3 Tabel Populasi dan Sampel
No Populasi Jumlah Sampel Jumlah Teknik
1 SMPN 8

Surabaya
228 siswa terdiri
dari kelas 7A, 7B,
7C, 7D, 7E , 7F

Kelas 7A
7C
7E

38 siswa
38 siswa
38 siswa

Purposive

2 SMPN 20
Surabaya

228 siswa terdiri
dari kelas 7A, 7B,
7C, 7D, 7E, 7F

Kelas 7B
7D
7F

38 siswa
38 siswa
38 siswa

Purposive

JUMLAH 456 siswa 228 siswa

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diobservasi untuk tujuan
penelitian. Dalam penelitian ini tidak mengambil semua kelas sebagai sampel
penelitian, karena mengingat waktu yang sangat terbatas, jadi hanya diambil
sebagian dari masing-masing kelas, sebagai berikut:
a. Populasi terdiri dari 456 siswa
b. Teknik pengambilan sampel di SMPN 8 dipilih kelas 7 yang jumlah

siswanya 38 siswa karena di SMPN 8 terdapat 6 kelas dan karena di
SMPN 8 terdapat 6 kelas dan semuanya berjumlah 38 siswa. Pengambilan
sampel digunakan purposive.

c. Teknik pengambilan sampel di SMPN 20 dipilih kelas 7, karena seluruh
kelas masing-masing jumlahnya 38 siswa. Pengambilan sampel digunakan
purposive.

d. jumlah anggota kelas yang diinginkan adalah 6, setelah dipilih secara
purposive, kelas yang menjadi sampel adalah kelas 7 A, 7C, 7E dari
SMPN 8 sementara itu kelas 7B, 7D, dan 7F dari SMPN 20 Surabaya.

Lebih jelasnya keseluruhan sampel penelitian disajikan dalam Tabel 3.3
di atas. Selanjutnya seluruh sampel kelas 7 baik dari SMPN 8 maupun SMPN
20 Surabaya, akan dibedakan dalam perlakuan pembelajarannya. SMPN 8 yang
berjumlah 114 siswa berasal 7A = 38 siswa proses pembelajarannya dengan
menggunakan metode CTL kelas 7C = 38 Siswa Proses pembelajarannya
dengan menggunakan metode kooperatif, sedangkan kelas 7E = 38 siswa tidak
diperlukan dengan kedua metode tersebut karena hanya sebagai kelas kontrol.
Sementara itu SMPN 20 Surabaya, dengan jumlah 114 siswa berasal dari kelas
7B = 38 siswa proses pembelajarannya dengan metode CTL kelas 7D = 38
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siswa proses pembelajarannya dengan menggunakan metode kooperatif dan
kelas 7F = 38siswa tidak diperlakukan dengan kedua metode tersebut karena
hanya sebagai kelas kontrol.

Setelah data terkumpul, dibuat deskripsi data dengan tabel. Kemudian
dianalisa dengan teknik statistik parametik. Analisis teknik parametic tidak
menggunakan perhitungan manual konvensional, tetapi dengan menggunakan
program SPSS versi 13.0. analisis statistik dilakukan untuk menguji reliabilitas
instrument tes, dan perolehan belajar (posttes). Sedangkan ANOVA 2 jalur
untuk menguji hipotesis penelitian.

Tabel  Rancangan ANOVA Dua Faktor

A
B

Jum
lah

Rata-
rata1 2 …

…….
b

1 y111

y112

.
y1n

y121

y122

.
y12n

…
…….

…
…….

y1b/1

y1b2

.
y1bn

T1….

.
1y

2 y211

y212

.
y21n

y221

y222

.

…
…….

…
…….

y2b1

y2b2

.
y1bn

T2….

.
2y

. . . . . .
a ya11

ya12

.

ya1n

ya21

ya22

.
ya2n

yab1

yab2

.
yabn

Ta
ay

Jum
lah

T.1. T.2 …. T.b T…..

Rata
-rata 1y 2y ….

by y

Keterangan
A    =   factor yang pertama
B    =    factor yang kedua
yijn =  pengamatan pada factor A level ke i, factor B level ke j, pengamatan ke n
Tj = jumlah pengamatan pada factor B level kej
Ti.. = jumlah pengamatan pada factor A level ke i
T….= jumlah sampel

jy = rata-rata pengamatan pada factor B level ke j

..iy = rata-rata pengamatan pada factor A level ke i

y = rata-rata sampel

HASIL
Hasil penelitian ini dilaporkan dengan dua cara yaitu : 1). Secara diskriptif

dan 2) secara inferensial. Yang dimaksud dengan laporan secara diskriptif ialah
laporan yang berupa uraian yang dilengkapi dengan tabel dan histogram,
sedangkan yang dimaksud dengan laporan secara inferensial adalah melakukan
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analisis sampai pada kesimpulan dengan menggunakan metode statistik yang
sesuai.

Berdasarkan pada variabel-variabel penelitian, maka hasil penelitian ini,
dapat disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Diskripsi Data
Tabel  4.3. Tes Perolehan Hasil Belajar

Gaya Belajar Metode Pembelajaran (SMP 8) Metode Pembelajaran (SMP 20)

CTL Kooperatif Konvensional CTL Kooperatif Konvensional

Visual 84 74 69 58 81 94
85 89 59 78 86 96

90 94 49 78 71 65

70 94 54 83 61 70

80 84 49 88 81 75

80 82 59 88 86 68

86 77 59 78 71 83

81 72 74 78 71 73

86 72 65 68 61 68

81 82 65 68 66 71

81 82 70 78 61

76 77 60 71

71

Auditorial 61 61 70 83 90 71

76 61 81 75 85 66

71 71 86 73 83 76

72 81 91 73 83 86

82 73 71 87 78 81

77 93 66 82 83 76

82 88 81 82 73 71

82 78 66 86 60 71

84 83 71 76 60 71

79 68 66 81 81 81

69 74 83 86 66

64 78 77 66

79 88 68 76

58 73 71

68 73 66

Kinestetik 84 77 68 92 73 66

79 75 93 96 78 71

64 70 78 86 83 81

94 80 78 91 83 71

59 79 74 92 74 76

79 64 74 72 64 91

75 74 69 87 75 81

85 74 79 82 90 86

85 81 79 82 95 71

90 86 84 77 60 61

61 71 89 87 80 89

61 71 77 80 68
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92 83 85 89

68 76

73 82

Dari perolehan nilai Fisika diatas maka didapat nilai tes hasil belajar pada
kelas VII SMPN 8 Surabaya dan SMPN 20 Surabaya dengan metode
pembelajaran CTL memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 79.0132, dengan
metode pembelajaran secara kooperatif memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar
76.6842, sedangkan nilai tes hasil belajar pada kelas VII SMPN 8 Surabaya dan
SMPN 20 Surabaya dengan metode  pembelajaran konvensional memiliki nilai
rata-rata (mean) sebesar 73.4211.

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Secara Deskriptif

Gaya Belajar Metode Pembelajaran Rata-rata
CTL Kooperatif Konvensional

Visual 79.2609 76.6800 67.9545 74.7857
Auditorial 76.8929 76.5238 73.9667 75.6835
Kinestetik 81.1600 76.8000 77.7500 78.4684
Rata-rata 79.0132 76.6842 73.4211
Sumber lampiran 15
Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada grafik 4.1 sebagai
berikut :

Grafik 4.1. Rata-rata Nilai Fisika Berdasarkan Metode Pembelajaran

Sedangkan Nilai tes hasil belajar Fisika pada kelas VII SMPN 8 Surabaya
dan SMPN 20 Surabaya berdasarkan gaya belajar diperoleh nilai rata-rata (mean)
sebesar 74.7857 untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, rata-rata (mean)
sebesar 75.6835 untuk siswa dengan gaya belajar auditorial sedangkan nilai tes
hasil belajar fisika pada  kelas VII SMPN 8 Surabaya dan SMPN 20 Surabaya
dengan perlakuan gaya kinestetik memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 78.4684.
Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada tabel 4.4 dan
grafik 4.2 sebagai berikut:
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Grafik 4.2. Rata-rata Nilai Fisika Berdasarkan Gaya Belajar

PEMBAHASAN
A. Pengaruh Metode Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Fisika pada

SMPN 8 Surabaya dan SMPN 20 Surabaya.
Hasil analisis statistik pengaruh metode pembelajaran dengan metode

pembelajaran CTL, metode pembelajaran kooperatif dan metode
pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar fisika pada siswa SMPN
8 Surabaya dan SMPN 20 Surabaya dengan menggunakan uji ANOVA
menunjukkan ada perbedaan yang nyata (p<0,05) antara metode
pembelajaran CTL, metode pembelajaran kooperatif dan metode
pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar Fisika pada siswa SMPN
8 Surabaya dan SMPN 20 Surabaya.

Dari uji jarak berganda Duncan dan grafik menunjukkan metode
Pembelajaran CTL (mean prestasi hasil belajar fisika sebesar 79.0132) tidak
berbeda nyata dengan metode pembelajaran kooperatif (mean prestasi hasil
belajar fisika sebesar 76.6842) tetapi berbeda nyata dengan metode
pembelajaran secara konvensional (mean prestasi hasil belajar fisika sebesar
73.4211). Hal ini dimungkinkan karena metode pembelajaran Contextual
Teaching and Learning (CTL) maupun metode pembelajaran kooperatif
merupakan pendekatan pembelajaran yang sama-sama melibatkan siswa
supaya berperan aktif  yang berbeda dengan metode pembelajaran secara
konvensional yang hanya merupakan system pembelajaran satu arah dimana
siswa hanya menerima pelajaran yang diberikan oleh seorang guru.

Menurut Sanjaya (2005) metode pembelajaran Contextual  Teaching
and Learning (CTL) merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang
menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat

kinestetikauditorialvisual

gaya belajar

78.00

77.00

76.00

75.00

Nilai
Rata-
rata
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menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi
kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya
dalam kehidupan secara riil. Sedangkan metode pembelajaran kooperatif
menurut Trianto (2007) merupakan metode pembelajaran dimana diajarkan
ketrampilan-ketrampilan khusus agar dapat bekerja sama di dalam
kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, mendengarkan
penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik, siswa diberi lembar
kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk
diajarkan. Selama kerja kelompok,tugas anggota kelompok adalah mencapai
ketuntasan.

B. Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika Pada SMP 8
Surabaya dan SMPN 20 Surabaya.

Hasil analisis statistik pengaruh gaya belajar pada gaya belajar visual,
auditorial dan kinestetik terhadap prestasi belajar Fisika pada siswa SMPN 8
Surabaya dan SMPN 20 Surabaya dengan menggunakan uji ANOVA
menunjukkan ada perbedaan yang nyata (p<0,05) antara gaya belajar visual,
auditorial dan kinestetik terhadap prestasi belajar Fisika pada siswa SMPN 8
Surabaya dan SMPN 20 Surabaya. Dari Uji Jarak berganda Duncan dan
grafik menunjukkan  gaya belajar auditorial (mean prestasi hasil belajar fisika
sebesar 75.6835) tidak  berbeda secara siknifikan terhadap gaya belajar visual
(mean prestasi hasil belajar fisika sebesar 74.7857) tetapi berbeda nyata
dengan gaya belajar kinestetik (mean prestasi hasil belajar fisika sebesar
78.4684).

Hasil prestasi belajar fisika terbaik ditunjukkan oleh gaya belajar
kinestetik dengan rata-rata prestasi belajar fisika sebesar 78.4684. Hal ini
dimungkinkan karena materi pelajaran fisika merupakan mata pelajaran yang
berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga
Fisika bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan atau berupa fakta-
fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu
penemuan sehingga pendidikan fisika diarahkan untuk mencari tahu dan
berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam tentang alam sekitar. Sehingga gaya belajar kinestetik
merupakan gaya belajar yang cocok untuk mata pelajaran Fisika karena
menurut Julaheha (2001) yang mengutip dari Learning Lab (1998) gaya
belajar kinestetik memberi kesempatan melakukan belajar melalui
pengalaman seperti membuat model, praktikum dan sebagainya.

Julaiha (2001) menyatakan  siswa yang memiliki  kecenderungan gaya
belajar visual akan sering membuat banyak simbol atau gambar ketika
membuat catatan siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditorial
senang mendengarkan  informasi  terekam  dan sering mengulangnya sendiri
dengan  suara yang keras. Sedangkan siswa yang memiliki kecenderungan
gaya belajar kinestetik senang belajar melalui gerakan dan paling baik
menghafal. Informasi dengan menghubungkan gerakan dengan setiap
informasi oleh karena itu, siswa perlu mendapat informasi mengenai
kecenderungan gaya belajarnya sehingga mereka dapat menyesuaikan
kegiatan yang dilakukannya ketika belajar dengan  gaya belajarnya akan
mencapai hasil yang optimal.
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C. Interaksi antara Metode Pembelajaran serta Gaya Belajar terhadap Prestasi
Belajar Fisika pada SMPN 8 Surabaya dan SMPN 20 Surabaya .

Dari hasil statistik uji ANOVA didapat data hasil penelitian
menunjukkan adanya interaksi antara metode pembelajaran CTL, metode
kooperatif dan metode pembelajaran konvensioanal dengan gaya belajar
visual, auditorial dan kinestetik terhadap prestasi belajar fisika siswa kelas
VII pada SMPN 8 Surabaya dan SMPN 20 Surabaya yang ditunjukkan oleh
siknifikansi sebesar 0,044 (P<0,05). Hasil penelitian  ini sesuai dengan
pendapat Sri Hardjo dan Badjuri (2001) yang mengatakan prestasi anak didik
dipengaruhi oleh banyak faktor, Adapun faktor-faktor prestasi belajar dapat
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Proses
belajar mengajar di sekolah bersifat sangat kompleks karena di dalamnya
terdapat aspek pedagogis, psikologi dan didaktis. Aspek pedagogis merujuk
pada kenyataan bahwa belajar mengajar di sekolah terutama di sekolah
menengah pertama berlangsung dalam lingkungan pendidikan dimana guru
harus mendampingi siswa dalam perkembangannya menuju kedewasaan.
Melalui proses  belajar mengajar di dalam kelas. Aspek psikologis  merujuk
pada kenyataan bahwa siswa yang belajar  di sekolah memiliki kondisi  fisik
dan psikologis yang berbeda-beda.

Selain itu, aspek psikologis merujuk pada kenyataan bahwa proses
belajar itu sendiri sangat bervariasi, misalnya ada belajar materi yang
mengandung aspek hafalan, ada belajar ketrampilan motorik, ada belajar
konsep, ada belajar sikap dan seterusnya. Adanya kemajemukan ini
menyebabkan cara siswa belajar harus berbeda-beda pula sesuai dengan jenis
belajar yang sedang berlangsung. Aspek  didaktis merujuk pada pengaturan
belajar siswa oleh tenaga pengajar. Dalam hal ini pun ada berbagai prosedur
didaktis. Berbagai cara pengelompokan, dan beraneka macam media
pengajaran. Guru harus menentukan metode yang paling  efektif untuk proses
belajar mengajar tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus
dicapai.

Demikian pula dengan kondisi  eksternal belajar yang harus diciptakan
oleh pengajar sangat bervariasi. Dilihat  dari sisi ini,  terlihat bahwa prestasi
belajar tidak  hanya dipengaruhi metode pembelajaran dan gaya belajar siswa
saja, tetapi masih ada faktor-faktor pendukung yang lain yang dapat
menunjang prestasi belajar siswa. Dalam hal ini penelitian yang peneliti
lakukan sedikit memberikan pencerahan kepada semua pihak khususnya
kepada guru bahwa prestasi belajar siswa tidak hanya bergantung pada
metode pembelajaran dan gaya belajar yang dimiliki siswa.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Ada perbedaan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL), metode pembelajaran kooperatif dibandingkan metode pembelajaran
secara konvensional terhadap prestasi belajar Fisika pada siswa kelas VII
SMPN 8 dan SMPN 20 Surabaya, tetapi tidak ada perbedaan metode
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan metode
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pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar Fisika  pada siswa  kelas
VII SMPN 8 dan SMPN 20 Surabaya.

2. Ada perbedaan gaya belajar visual dan auditorial dibandingkan gaya belajar
kinestetik terhadap prestasi belajar Fisika pada siswa kelas VII SMPN 8 dan
SMPN 20 Surabaya, tetapi tidak ada perbedaan gaya belajar  visual dengan
gaya belajar auditorial terhadap prestasi belajar Fisika pada siswa kelas VII
SMPN 8 dan SMPN 20 Surabaya.

3. Ada interaksi antara metode pembelajaran CTL, metode pembelajaran
kooperatif dan metode pembelajaran konvensional dengan gaya belajar
(auditorial, visual dan kinestetik) terhadap prestasi belajar Fisika pada siswa
kelas VII SMPN 8 dan  SMPN 20 Surabaya.

Saran
1. Prestasi belajar tidak bergantung pada orang lain tetapi lebih banyak ditentukan

oleh diri sendiri. Kemauan yang tinggi akan sangat berperan dalam
meningkatkan prestasi. Untuk itu dalam mengikuti proses belajar mengajar
hendaknya siswa mengetahui gaya belajarnya.

2. Hendaknya siswa terlibat secara aktif  di dalam kelas, karena paradigma yang
berkembang saat ini adalah kontrol belajar sepenuhnya ada pada diri siswa.

3. Sebaiknya guru mampu  dan mau menggunakan metode pembelajaran yang
variatif yang memungkinkan berkembangnya potensi siswa. Metode
pembelajaran yang variatif tidak saja menciptakan situasi kelas yang hidup
tetapi juga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar.

4. Hendaknya guru mampu menjadi motivator sekaligus menjadi fasilitator bagi
siswanya. Hal ini akan merangsang identifikasi pada diri siswa yang sekaligus
dapat menemukan jati diri siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa.

5. Setiap institusi sekolah hendaknya memberikan kebebasan kepada staf
pengajarnya untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

6. Sebaiknya sekolah memberikan dorongan secara terus menerus kepada guru
dan siswa guna tercapainya visi dan misi yang dikembangkan oleh sekolah.

7. Dalam melaksanakan  sistem mengajar guru bidang studi khususnya Fisika
benar-benar mempunyai persiapan waktu yang cukup sehingga dapat mencapai
hasil belajar yang maksimal.

8. Kepada peneliti lain disarankan agar meneliti model-model pembelajaran lain
yang diprediksi dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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