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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Studi Komparatif (Perbandingan)

a. Pengertian Metode Komparatif

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian

pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek

dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh

atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun

pengembangan aplikasi pembelajaran.

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar

tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab

terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat

membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel

tertentu.

Menurut  Hudson ( 2007: 3)  metode komparatif dilakukan untuk

membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan

sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban

mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor

penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Menurut Surakhman (1986:84) mengatakan bahwa:

“Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari
pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni
memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau
fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke
faktor yang lain.”

Menurut Lipjhart (2007: 158) studi komparatif berfokus pada

variabel yang bersifat sistematik yaitu variabel yang bersifat makro. Hal

ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila
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dibandingkan dengan variabel lainnya. Studi perbandingan lebih

menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada

teritorial tertentu.

Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan

peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk

penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling

berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau

persamaannya.

b. Ciri-ciri Metode Komparatif :

1) Merupakan dua atau lebih objek yang berbeda

2) Masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah

3) Memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu

4) Objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik

5) Memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang

sama. (Muliawan, 2014:86).

Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang

lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, rumusan masalah dalam

metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih

pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda, membuat generalisasi

tingkat perbandingan berdasaran cara pandang atau kerangka berfikir

tertentu.

Berdasarkan ciri-ciri metode komparatif yang telah dipaparkan

peneliti dapat memahami bahwa ciri-ciri metode komparatif merupakan

suatu karakter atau ciri yang signifikan yang dimiliki oleh metode

komparatif agar dapat membedakan antara metode komparatif dengan

metode penelitian yang lain.
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c. Kelebihan Metode Komparatif :

1) Metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak

hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan

2) Memperbaiki teknik, metode, statistik dan desain dengan mengontrol

fitur-fitur secara parsial.

3) Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental

4) Penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-

parameter hubungan kausal secara lebih efektif

5) Metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat

berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan

6) Telah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggung

jawabkan lagi. (Nazir,1988: 69).

d. Kelemahan Metode Komparatif :

1) Penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas

2) Sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang

relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor

yang telah diselidiki.

3) Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah  faktor tunggal,

melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam

kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan,

menyebabkan soalnya sangat komplek

4) Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab

ganda, tetapi dapat jugadisebabkan oleh suatu sebab pada kejadian

tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain

5) Apabila saling hubungan antara dua variabel telah dikemukakan

mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab mana yang akibat.

( Suryabrata,1989:29-30).
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2. Model Pembelajaran

a. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah prosedur sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya memiliki arti

yang sama dengan pendekatan, strategi atau metode pembelajaran.

Menurut Soekanto dkk dalam Nurulwati, (2000:10)

mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah :

” Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan
belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar
mengajar”.

Arends (1997:7) mengemukakan tentang model pembelajaran

dapat dikatakan sebagai berikut :

“The term teaching model refers to a particular approch to
instruction that includes its goals, syntax, enviroment, and
management system.” Istilah pengajaran mengarah pada suatu
pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaknya,
lingkungannya dan sistem pengelolahannya.

Berdasarkan pengertian model pembelajaran yang telah dipaparkan

peneliti dapat memahami bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau

suatu pola yang digunakan sebagai pembelajaran, model pembelajaran

dapat mengarahkan dalam mendesain pembelajaran untuk membantu

siswa sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

b. Ciri-ciri Model Pembelajaran

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari

pada strategi, metode atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai

empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur.

Ciri-ciri tersebut ialah:
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1) Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau

pengembangnya

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan

pembelajaran yang akan dicapai)

3) Tingkahlaku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat

dilaksanakan dengan berhasil

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai  (Nur, 2000:9).

Selain ciri-ciri khusus pada suatu model pembelajaran ,menurut

Nieveen (1999) sebagai berikut:

“Suatu pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai
berikut: Pertama, sahih (valid). Aktif validitas dikatakan dengan
dua hal, yaitu: (1) apakah model yang dikembangkan didasarkan
pada rasional teoritis yang kuat; dan (2) apakah terdapat konsistensi
internal. Kedua, praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi
jika: (1) para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang
dikembangkan dapat diterapkan; dan (2) kenyataan menunjukkan
bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Ketiga ,
efektif. Berkaitan dengan aspek efektivitas ini, Nieeven
memberikan parameter sebagai berikut: (1) ahli dan praktisi
berdasar pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif;
dan (2) secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai
dengan yang diharapkan. (Triyanto, 2011: 21-25).

Ciri-ciri model pembelajaran yang lainnya menurut Rusman

(2011:136) adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.
Sebagai contoh. Model penelitian kelompok disusun oleh Herbert
Thelen dan berdasarkan teori John Bewey model ini dirancang untuk
melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis.

b) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya model
berfikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berfikir
induktif.

c) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar
dikelas, misalnya model sycectic dirancang untuk memperbaiki
keaktifitas dalam pelajaran mengarang.

d) Memiliki bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-langkah
pembelajaran (syntax) ; (2)  adanya prinsip-prinsip reaksi ; (3) sistem
sosial dan ; (4) sistem pendukung keempat tersebut merupakan
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pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model
pembelajaran.

e) Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.
Dampak tersebut meliputi: (1) dampak pelajaran yaitu hasil belajar
yang dapat diukur (2) dampak panjang hasil belajar jangka panjang.

f) Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dan pedoman
pembelajaran yang dipilihnya.

Berdasarkan ciri-ciri model pembelajaran yang sudah

dipaparkan peneliti dapat memahami bahwa ciri-ciri model

pembelajaran adalah suatu pedoman untuk seorang guru agar dapat

menerapkan model pembelajaran yang seusai dengan tujuan yang ingin

dicapai. Dari ciri model pembelajaran tersebut diharapkan guru dapat

menerapkannya sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada model

pembelajaran.

c. Model Pembelajaran Artikulasi

1) Pengertian Model Artikulasi

Model pembelajaran artikulasi adalah model pembelajaran

dengan sistem pesan berantai. Pesan yang akan dibawa merupakan

materi pelajaraan yang sedang dipelajari ketika itu. Secara teknis,

setiap siswa wajib meneruskan pesan dan menjelaskannya pada siswa

lain (pasangan kelompoknya).

Model artikulasi diterapkan dengan tujuan agar siswa dapat

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Didalam proses

pembelajarannya siswa akan dibentuk menjadi kelompok kecil yang

masing-masing siswanya itu akan mempunyai tugas sebagai

penyampai materi dan penerima materi yang dibahas pada saat

pembelajaran berlangsung. Siswa dituntut untuk mempunyai konsep

pemahaman yang baik dalam menggunakan model pembelajaran

artikulasi.

Model pembelajaran artikulasi menurut Supriyono (2009:129)

merupakan model pembelajaran yang termasuk kedalam metode

pembelajaran aktif yang mana hakikat dari metode pembelajaran aktif
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adalah untuk mengarahkan atensi siswa terhadap materi yang

dipelajari. Metode artikulasi dapat dikategorikan sebagai model

pembelajaran kooperatif sederhana, karena dalam kelompok kecil

terdiri dari dua orang saja.

Berdasarkan beberapa pengertian model pembelajaran

artikulasi peneliti dapat memahami bahwa model pembelajaran

artikulasi merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif yang

mana dalam proses pembelajarannya siswa akan dibagi kedalam

kelompok kecil. Model pembelajaran artikulasi juga menuntut agar

siswa aktif di kelas hal ini berarti siswa bukan hanya mendengarkan

guru berceramah namun siswa juga ikut berperan didalamnya yaitu

siswa dapat mewawancarai materi pelajaran kepada pasangan

kelompoknya.

Model pembelajaran artikulasi digunakan dengan tujuan agar

para siswa dapat memahami materi yang telah disampikan oleh guru

ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan

konsep pembelajaran Ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang merupakan

bidang studi yang dapat mempelajari, menelah, menganalisa gejala

dan masalah sosial hal ini berkaitan dengan perekonomian yang ada

didalam masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara

terpadu. Dalam hal ini peneliti menerapkan model pembelajaran

artikulasi untuk materi IPS yang berstandar kompetensi memahami

kegiatan perekonomian indonesia dengan  kompetensi dasarnya yaitu

mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga

pasar dan nilai karakter yang diharapkan pada materi ini adalah siswa

dapat disiplin, kreatif, mandiri, jujur, tanggung jawab dan mempunyai

rasa ingin tahu, gemar membaca dan peduli sosial dengan sesamanya.

Dengan diterapkannya model pembelajaran artikulasi di

pembelajaran IPS siswa akan lebih mudah memahami materi yang

akan disampaikan oleh guru karena siswa berperan aktif didalam

proses pembelajaran. Pada dasarnya IPS itu ilmu yang mudah untuk
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dipelajari dan difahami oleh siswa jika siswa benar-benar

memperhatikan pada saat proses pembelajaran berlangsung,

mempelajari ulang materi dengan baik dan didukung juga oleh peran

guru karena IPS merupakan disiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait

dengan masalah- masalah sosial yang disajikan secara ilmiah pada

tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Dengan demikian

peran Pendidikan IPS merupakan solusi untuk mengarahkan dan

membentuk sikap siswa yang saling menghargai dan perilaku jujur,

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong) dimana

beberapa sifat yang telah dipaparkan dapat diterapkan dalam proses

pembelajaran. Jadi siswa dapat saling menghargai, perilaku jujur,

disiplin , peduli ( toleransi, gotong royong) dan bertanggung jawab

secara efektif dengan lingkungannya baik didalam maupun diluar

kelas.

2) Kelebihan Model Pembelajaran Artikulasi :

a) Semua siswa terlibat (mendapat peran)

b) Melatih kesiapan siswa

c) Melatih daya serap pemahaman dari orang lain

d) Cocok untuk tugas sederhana

e) Interaksi lebih mudah

f) Lebih mudah dan cepat membentuknya

g) Meningkatkan partisipasi anak.

3) Kekurangan Model Pembelajaran Artikulasi :

a) Model pembelajaran ini terlihat sangat sederhana dan sangat mudah

dalam teknis pelaksanaannya, akan tetapi akan terasa sangat sulit

ketika siswa tidak bisa memahami materi pelajaran, sehingga pesan

tidak akan tersampaikan dengan baik
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b) Jika ada satu siswa yang tidak mengerti atau tidak paham materi

pelajaran, maka siswa yang lainpun akan mendapatkan informasi

yang salah

c) Rentan akan kegaduhan jika guru secara teknik kurang bisa

menguasai kelas

d) Hanya bisa dilaksanakan pada mata pelajaran tertentu saja

e) Waktu yang dibutuhkan banyak agar materi tersampaikan semuanya

f) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor

g) Lebih sedikit ide yang muncul

h) Jika ada perselisihan tidak ada penengah (Kurniasih , 2015: 66-67).

4) Langkah-langkah Model Pembelajaran Artikulasi :

a) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

b) Guru menyajikan materi sebagaimana biasa

c) Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan

dua atau lebih

d) Suruhlah seorang dari pasangan siswa itu menceritakan materi yang

telah diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat

catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga kelompok

yang lainnya

e) Suruh siswa secara bergiliran/ diacak menyampaikan hasil

wawancaranya dengan teman pasangannya, sampai sebagian siswa

sudah menyampaikan wawancaranya

f) Guru mengulangi atau menjelaskan materi kembali yang sekiranya

belum difahami siswa

g) Kesimpulan/penutup. (Taniredja ,2011:105).

Berdasarkan beberapa kelebihan model pembelajaran artikulasi,

maka proses pembelajaran IPS akan lebih menarik perhatian siswa

dikarenakan pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa dibentuk

dalam beberapa kelompok. Dalam hal ini siswa dituntut untuk berperan

aktif dalam proses pembelajaran IPS yang sedang berlangsung.
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Dilihat dari salah satu kelebihan model pembelajaran artikulasi

yaitu melatih daya serap siswa melalui materi dengan bahasan pokok

permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar. Materi tersebut

berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai

perekonomian dengan begitu maka jelas bahwa IPS adalah ilmu yang

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam masyarakat

yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi yang telah

dipaparkan oleh guru.

d. Model Pembelajaran Konvensional

1) Pengertian Model Pembelajaran Konvensional

Menurut Ahmadi dalam Widiantari, (2012:24) model

pembelajaran konvensional menyandarkan pada hafalan belaka,

penyampain informasi lebih banyak dilakukan oleh guru, siswa secara

pasif menerima informasi, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis

serta tidak bersadar pada realitas kehidupan, memberikan hanya

tumpukan beragam informasi kepada siswa, cenderung fokus pada

bidang tertentu, waktu belajar siswa sebagaian besar digunakan untuk

mengerjakan buku tugas, mendengar ceramah guru, dan mengisi

latihan (kerja individual).

Sedangkan menurut Santyasa dalam Widiantari, (2012: 67)

model pembelajaran konvensional adalah “pembelajaran yang lazim

atau sudah biasa diterapkan, seperti kegiatan sehari-hari di kelas oleh

guru. Desain pembelajaran bersifat linear dan dirancang part to

whole”.

Dalam pembelajaran konvensional , bakat (aptitude) siswa

terbesar secara normal. Jika kepada mereka diberikan pembelajaran

yang sama dalam jumlah pembelajaran dan waktu yang tersedia untuk

belajar, maka hasil belajar yang dicapai akan tersebar secara normal

pula. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara bakat dan

tingkat penguasaan adalah tinggi. Sebaliknya, apabila bakat siswa
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tersebar secara normal dan kepada mereka diberi kesempatan belajar

yang sama untuk setiap siswa, tetapi diberikan perlakuan yang berbeda

dalam kualitas pembelajarannya, maka besar kemungkinan bahwa

siswa yang dapat mencapai penguasaan bertambah banyak. Dalam hal

ini hubungan antara bakat dengan keberhasilan akan menjadi semakin

kecil. (lif Khoiru Ahmadi dkk, 2011:107).

Konsep dalam pembelajaran konvensional adalah sebagai

berikut:

a) Langkah pembelajaran konvensional dalam tahap persiapan yaitu

diukur dari permormance siswa yang dilakukan secara acak.

Dibuat untuk satu minggu pembelajaran dan hanya dipakai sebagai

pedoman guru, dan kemampuan siswa dianggap sama.

b) Dalam pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya

melalui pendekatan klasikal. Dilakukan melalui mendengarkan

(lecture) tanya jawab dan membaca (tidak terkontrol). Pada bahan

pembelajaran sebagai pengelola pembelajaran untuk memenuhi

kebutuhan seluruh siswa dalam kelas. Dilaksanakan sepenuhnya

melalui pendekatan klasikal, dilakukan melalui mendengarkan

(lecture) tanya jawab, dan membaca (tidak terkontrol) , pada bahan

pembelajaran, sebagai pengelola pembelajaran untuk memenuhi

kebutuhan seluruh siswa dalam kelas, ditunjukkan kepada siswa

dengan kemampuan menengah ditentukan sepenuhnya oleh guru.

c) Umpan balik dalam proses pembelajaran konvensional adalah

Lebih mengandalkan pada penggunaan tes objektif untuk

penggalan waktu tertentu dilakukan oleh guru dalam bentuk tanya

jawab secara klasikal

Berdasarkan penjelasan mengenai model pembelajaran

konvensional peneliti dapat memahami bahwa model pembelajaran

konvensional adalah model pembelajaran yang masih tradisional

dalam arti model pembelajaran yang sudah biasa diterapkan oleh
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guru pada saat mengajar dikelas yaitu dengan menggunakan

metode ceramah dan tanya jawab.

2) Kelebihan Model Pembelajaran Konvensional :

a) Guru mudah menguasai kelas

b) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas

c) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar

d) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya

e) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik

f) Lebih ekonomis dalam hal waktu

g) Memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman,

pengetahuan dan kearifan

h) Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas

i) Membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh

perhatian

j) Jika digunakan dengan tepat maka akan dapat menstimulasikan dan

meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik

k) Dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari beberapa sumber

lain.

3) Kekurangan Model Pembelajaran Konvensional :

a) Siswa yang bertipe visual menjadi rugi, dan hanya siswa yang

bertipe auditif (mendengarkan) yang benar-benar menerimanya

b) Mudah membuat siswa menjadi jenuh

c) Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang

menggunakannya.

d) Siswa cendrung menjadi pasif dan guru yang menjadi aktif (teacher

centered).
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4) Langkah-langkah Model Pembelajaran Konvensional :

a) Guru memberikan apersepsi terhadap siswa dan memberikan

motivasi kepada siswa tentang materi yang diajarkan

b) Guru memberikan motivasi

c) Guru menerangkan bahan ajar secara verbal

d) Guru memberikan contoh-contoh

e) Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya dan menjawab

pertanyaannya

f) Guru memberikan tugas kepada siswa yang sesuai dengan materi dan

contoh soal yang telah diberikan

g) Guru mengkonfirmasi tugas yang telah dikerjakan oleh siswa

h) Guru menuntun siswa untuk menyimpulkan inti pelajaran.

(Udi-Wiratama.blogspot.cp.id/2014/01/ pembelajaran – konvensioal

pembelajaran. html. Diunduh pada hari kamis tanggal 24 september 2015

waktu 15: 00 WIB).

Model pembelajaran konvensional yang berorientasi pada guru

dimana kegiatan pembelajarannya dikendalikan penuh oleh seorang guru.

Guru memegang peranan utama dalam menentukan isi dan proses belajar

mengajar yang didalam pelaksanaannya guru menerapkan suatu

pembelajaran tertentu. Metode yang digunakan dalam pembelajaran

konvensional adalah sebagai berikut:

(1) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah sebuah interaksi melalui penerangan

dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Ceramah juga

sebagai kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata sering

mengaburkan dan kadang-kadang ditafsirkan salah. (Sagala, 2006:

201-202).
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(2) Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua

arah sebab pada saat terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru

bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru menjawab. Dalam

komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung

antara guru dan siswa.

(3) Diskusi

Metode diskusi pada dasarnya adalah bertukar informasi,

pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara terartur dengan maksud

untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat

tentang permasalahan atau tentang topik yang sedang dibahas.

(Syaodih, 2003:106).

3. Konsep Belajar  dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS

a. Pengertian Belajar

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu  itu

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Djamarah, 2011:13).

Lester D. Crow mengemukakan belajar dalam Syaeful Sagala

(2006: 13) sebagai berikut:

“Upaya memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-
sikap”. Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu
mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya, maka belajar
seperti ini disebut “rote learning”. Kemudian jika yang telah
dipelajari itu mampu disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa
sendiri, maka disebut “overlearning”

Berdasarkan pengertian belajar yang telah dipaparkan peneliti

dapat memahami bahwa belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh

siswa dalam mencapai tujuan belajar yang terdiri dari beberapa aspek
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yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang diharapkan dapat

berubah kearah yang lebih baik.

b. Tipe Hasil Belajar

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan

menjadi tiga bidang yaitu kognitif (penguasaan intelektual), bidang

afektif (berhubungan dengan nilai dan sikap), serta bidang psikomotorik

(kemampuan/ketrampilan bertindak atau berperilaku) ketiganya tidak

berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

terpisahkan. Ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar siswa

disekolah, oleh karena itu ketiga aspek tersebut harus dipandang sebagai

hasil belajar siswa dari proses pengajaran. (Sudjana, 2002:49).

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkahlaku

pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan

tingkahlaku sikap dan ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi

tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya. ( Hamalik,

2008:155).

Sementara itu Suprijono (2010:5) mengemukakan hasil belajar

adalah :

“Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-
pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan”. Untuk
menyatakan bahwa proses belajar mengajar dapat dikatakan
berhasil,setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan
dengan filsafatnya. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya
kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah
disempurnakan. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai maka
kegiatan belajar mengajar perlu dirancang dengan mengikuti prinsip-
prinsip khas yang edukatif, yaitu kegiatan yang berfokus pada
kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman.

Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar peneliti dapat

memahami bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang

dimiliki oleh siswa setelah menerima pelajaran atau pengalaman belajarnya.
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Hasil belajar tersebut terdiri dari tiga aspek diantaranya aspek kognitif,

afektif dan psikomotorik.

c. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya :

1) Tujuan

2) Guru atau pendidik

3) Peserta didik

4) Kegiatan pengajaran

5) Evaluasi .

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu dapat dipengaruhi

oleh beberapa faktor, baik faktor dari dirinya (internal), maupun dari luar

dirinya (eksternal). Yang termasuk kedalam faktor diri sendiri atau internal

adalah faktor jasmaniah dan faktor psikologis. Sedangkan faktor dari luar

atau eksternal yaitu faktor sosial yang terdiri atas: lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok.

Yang kedua faktor budaya, faktor lingkungan fisik dan terakhir faktor

lingkungan spritual. (Setiawati,1993:10).

Proses belajar mengajar merupakan proses yang sistematik, artinya

proses yang dilakukan oleh guru dan siswa di tempat belajar dengan

melibatkan sub – sub bagian, komponen-komponen atau unsur-unsur yang

yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Kegiatan belajar mengajar menurut Jerrold (1985: 100) belum ada

rumus yang sederhana untuk mencocokan kegiatan dengan sasaran.

Kegiatan belajar mengajar yang baik bagi seorang guru dan sekelompok

siswa bisa saja menjadi tidak memuaskan dalam situasi lain. Guru perlu

menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis lain sebagai penunjang untuk

mencapai sasaran belajar yang telah ditetapkan.

Dengan permasalahan yang sudah di paparkan diatas maka agar

pembelajaran tetap pada suasana yang dinamis, guru perlu merumuskan

dengan jelas tujuan apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan
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pembelajaran. Tujuan ini bukan hanya mengenai bahan materi ajar yang

harus dikuasai oleh guru, akan tetapi juga ketrampilan emosional dan sosial

dalam menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran. Hal ini dapat

dijadikan solusi untuk guru agar para peserta didiknya mampu memahami

materi yang akan disampaikan oleh guru. (Yamin, 2007:67).

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

artikulasi yaitu bertujuan agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran

dikelas, lebih memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan dalam

proses pembelajarannya yaitu dibagi kelompok kecil yang masing-masing

siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman

kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Konsep pemahaman

sangat diperlukan dalam model pembelajaran ini.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah mengenai studi

komparatif model pembelajaran artikulasi pernah dilakukan dengan judul

“Studi Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa Dengan

Menggunakan Model Pembelajaran Artikulasi dengan Model

Pembelajaran Konvensional di Kelas VII SMP Negeri 7 Muara Jambi”

yang dilakukan oleh Evia Anjar Susanti pada tahun ajaran 2010/2011. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut

ternyata hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran

artikulasi lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa dengan

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dibuktikan

dengan nilai rata-rata yang diperoleh oleh kelas VII yang awalnya hanya

dilihat bahwa pada kelas eksperiman I memperolah nilai rata- rata 61,91176,

sedangkan pada kelas eksperiman II memperoleh rata-rata 63,0885 dan kelas

yang menggunakan metode artikulasi memperoleh rata- rata 63,4117 naik

menjadi 71,9705.
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Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti yaitu terletak pada mata pelajaran dan dilakukan pada kelas VII

sedangkan peneliti melakukan penelitiannya dikelas VIII, perbedaan yang

lain yaitu terletak pada kota dan tahun ajaran penelitian itu dilakukan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ginta Desriana dengan judul

”Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Artikulasi Terhadap Hasil

Belajar Siswa PKn Kelas VII SMP IT AL-BAYINAH Pekan Baru”.

Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2012/2013. Dari hasil penelitian

yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran artikulasi pada

siswa kelas  VII SMP IT Al- Bayyinah Pekanbaru. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan tersebut ternyata hasil belajar

siswa pada kelas eksperimen terjadi peningkatan, yang sebelumnya pada hasil

pre tes pertama adalah 67,39 dengan nilai varians kelas adalah 113,33. Dan

hasil belajar post tes kelas eksperimen setelah pengolahan lanjutan adalah

82,61 dengan nilai varians kelas adalah 69,55. Berdasarkan analisis uji t

diketahui nilai kedua (kelas eksperimen dan kontrol) adalah t hitung > t tabel

atau 3,27 > 2,02 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat

signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang diajukan  yaitu “ terdapat

perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran

artikulasi dengan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran artikulasi

pada pelajaran PKn Kelas VII SMP IT Al- Bayyinah Pekanbaru  dapat

diterima.
Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti yaitu terletak pada mata pelajaran dan dilakukan pada kelas VII

sedangkan peneliti melakukan penelitiannya dikelas VIII, perbedaan yang

lain yaitu terletak pada kota dan tahun ajaran penelitian itu dilakukan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Hana Wahyuni Palupi yang

berjudul “ Studi Komparasi Metode Pembelajaran Artikulasi dan Pair

Check dilengkapi dengan Machromedia flash terhadap prestasi belajar

siswa pada materi asam, basa, dan garam kelas VII SMP Negeri 1 Selogiri

semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011 dalam memperhatikan
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kemampuan awal” skripsi dari Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Uniservitas Sebelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

berdasarkan perhitungan ternyata prestasi belajar siswa pada model

pembelajaran artikulasi lebih tinggi dari pada prestasi belajar siswa pada

metode pair check pada materi kimia, asam, basa, kelas VII di SMP Negeri 1

Selegiri tahun ajaran 2010/2011 . Hal ini dapat dilihat dari jumlah rerata dari

metode artikulasi yang lebih tinggi dari pada jumlah rerata metode pair

check, pada untuk prestasi kognitif 40> 30,31. Sedangkan prestasi afektif 180,

21>153,54. Hal ini dapat dilihat dari hasil anava dua jalan untuk aspek

kognitif di peroleh F Hitung = 1,58< F Tabel = 4,0 untuk aspek afektif F Hitung= 0,

254 < F Tabel = 4, yang berarti Ho diterima.

Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti yaitu terletak pada mata pelajaran dan dilakukan pada kelas VII

sedangkan peneliti melakukan penelitiannya dikelas VIII, perbedaan yang

lain yaitu terletak pada kota dan tahun ajaran penelitian itu dilakukan.

(http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1089/jurnal%
20Ginta%20Desriana.pdf?sequence=1. Jurnal Ginta Desriana pdf. diunduh
pada hari kamis tanggal 24 september 2015 waktu 14:00 WIB).

C. Kerangka Pikir

Objek dan wilayah kerja ilmu pendidikan salah satunya adalah proses

belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah objek ilmu pengetahuan yang

paling umum diketahui. Wilayah kerjanya mencakup 5 hal utama, yaitu:

1. Pelajar (siswa)

2. Objek belajar (mata pelajaran yang dipelajari)

3. Tujuan belajar

4. Guru (tenaga pengajar)

5. Metode belajar mengajar yang digunakan

6. Unsur lain yang terlibat atau mempengaruhi (lingkungan).
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Dari beberapa wilayah kerja ilmu pengetahuan yang telah disebutkan

salah satu yang terpenting yaitu mengenai metode belajar mengajar karena

metode belajar mengajar adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan seorang

guru untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini berarti

seorang guru harus mampu menerapkan suatu model atau metode

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar agar dapat

menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Metode belajar mengajar adalah cara atau teknik untuk melakukan

sesuatu. Metode belajar mengajar yaitu suatu cara atau teknik yang mesti

dilakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Arti lainya yaitu suatu

teknik atau cara yang dilakukan siswa untuk belajar serta cara atau teknik

dilakukan guru untuk mengajar. Dalam hal ini berarti suatu metode belajar

sebagai salah satu objek dan sasaran penelitian pendidikan yang memiliki

jangkauan yang luas dalam dunia pendidikan.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa lima kajian

yang telah disebutkan yaitu memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda namun

pada kenyataannya harus ada kerjasama antara satu dengan yang lainnya agar

dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama, tentunya dalam proses

belajar mengajar . (Muliawan, 2014:20).

Berdasarkan yang peneliti ketahui bahwasannya di MTs Nurul Huda

Kalibuntu proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher center)

sehingga siswa menjadi tidak aktif pada kegiatan proses belajar mengajar,

siswa hanya mendengarkan guru menjelaskan materi yang sedang berlangsung

sehingga berakibat siswa asik bercanda satu sama lain tidak memperhatikan

guru dalam proses belajar mengajar. Hal inilah yang membuat hasil belajar

siswa tidak dapat mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 75. Dari latar

belakang permasalahan yang diketahui oleh peneliti maka peneliti akan

mencoba untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sejauh

mana perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan model

pembelajaran artikulasi dan konvensional.
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Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan peneliti dapat membuat

kerangka pemikiran untuk memudahkan proses penelitian yang akan

berlangsung. Kerangka pemikiran ini dapat ditunjukan dalam bentuk bagan

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikekmukakan peneliti

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan  model

pembelajaran artikulasi dan konvensional terhadap hasil  belajar

siswa pada pelajaran IPS.

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model

pembelajaran artikulasi dan konvensional terhadap hasil belajar

siswa pada pelajaran IPS.
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