
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek ting-

kah laku. Kemudian menurut Slameto (2003:2), “Belajar ialah suatu

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”

Sedangkan menurut Kingley dalam Soemanto (2006: 104), “Belajar

adalah proses di mana tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan

atau diubah melalui praktek atau latihan”. Teori belajar dikembangkan

berdasarkan ilmu psikologi, yaitu ilmu yang membahas tentang

prilaku dan proses mental seseorang. Prilaku adalah aktivitas aksi dan

reaksi yang dapat diamati, sedangkan proses mental adalah aktivitas
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yang tidak dapat diamati secara langsung seperti berpikir, mengingat,

dan merasa.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka belajar adalah

suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah tingkah

lakunya yang dapat diperoleh dari pengalaman pribadinya dalam

interaksi dengan lingkungannya dan lembaga pendidikan merupakan

salah satu tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan

untuk mengubah tingkah laku seseorang agar menjadi lebih baik.

Seorang guru hendaknya memahami teori belajar yang melandasi

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas agar model pembe-

lajaran yang diberikan sesuai dengan materi pelajaran, perkembangan

kognitif siswa, serta sesuai dengan situasi sekolah. Model pembe-

lajaran kooperatif tipe Talking Chips dan Make a Match dilandasi oleh

teori-teori belajar sebagai berikut.

1) Teori Belajar Kontruktivisme

Paradigma kontruktivisme merupakan basis revormasi pendidikan

saat ini. Menurut paradigma kontruktivistik, pembelajaran lebih

mengutamakan penyelesaian masalah, mengembangkan konsep,

kontruksi solusi dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan

menggunakannya untuk memperoleh satu jawaban. Pembelajaran

lebih dicirikan oleh aktivitas eksperimentasi, pertanyaan-

pertanyaan, investigasi, hipotesis dan model-model yang dibang-

kitkan oleh siswa sendiri (Rusman, 2012: 37). Berdasarkan kondisi
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tersebut siswa aktif mengembangkan dan mencari informasi baru

secara terus menerus sehingga siswa dapat membangun

pemahaman mereka sendiri, karena pandangan ini menekankan

bahwa pengetahuan kita adalah bentukan kita sendiri.

Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum
seperti.
a) Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman

yang sudah ada.
b) Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu

membina pengetahuan mereka secara mandiri.
c) Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar

sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran
terdahulu dengan pembelajaran terbaru.

d) Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina
pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan
informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada.

e) Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran
yang utama.

f) Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai
keterkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat
pelajar (Rusman, 2012: 37).

Secara umum konsep tersebut berperan sebagai referensi dan alat

refleksi kritis terhadap praktik, pembaruan dan perencanaan

pendidikan. Berdasarkan konsep tersebut, maka pembelajaran aktif

dapat terwujud dan siswa dapat membangun pemahaman mereka

tentang belajar yang bermakna melalui pengalaman dan interaksi

mereka.

Beberapa kelebihan pembelajaran kontruktivisme adalah sebagai
berikut.
a) Peserta didik terlibat langsung dalam membangun pengetahuan

baru, mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya.
b) Peserta didik aktif berpikir untuk menyelesaikan masalah,

mencari ide dan membuat keputusan.
c) Murid terlibat secara langsung dan aktif belajar sehingga dapat

mengingat konsep secara lebih lama (Sani, 2013: 22).
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Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses,

bukan menekankan hasil. Penilaian hasil belajar ditekankan pada

kinerja dan pemahaman siswa. Siswa diberi kesempatan untuk

membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan

pada pengalaman yang nyata. Hal ini menampakkan bahwa aliran

kontruktivisme menghendaki pengetahuan dibentuk sendiri oleh

siswa dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar yang

nyata.

2) Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Menurut Piaget dalam Sani (2013: 11) pengetahuan dibentuk

berdasarkan interaksi antara individu dengan lingkungan, namun

informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari

lingkungan. Teori perkembangan kognitif Piaget fokus pada

perkembangan pikiran peserta didik secara alami, mulai dari anak-

anak sampai dewasa. Kemampuan belajar anak banyak ditentukan

oleh kemauan, keaktifan dan kemandirian. Keaktifan peserta didik

merupakan faktor dominan keberhasilan belajar, kemandirian

merupakan jaminan ketercapaian hasil belajar yang optimal

penataan lingkungan dapat mempermudah belajar. Implikasi teori

Piaget dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.

a) Guru mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara
berpikir peserta didik.

b) Guru harus membantu peserta didik agar dapat berinteraksi
dengan lingkungan sebaik-baiknya karena peserta didik akan
belajar lebih baik jika dapat menghadapi lingkungan dengan
baik.
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c) Bahan yang harus dipelajari peserta didik sebaiknya dirasakan
baru, tetapi tidak asing.

d) Guru memberikan peluang agar peserta didik belajar sesuai
tahap perkembangan kognitifnya.

e) Peserta didik hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara
dan diskusi dengan teman-temannya di kelas (Sani, 2013:14).

Berdasarkan penjelasan teori Piaget di atas, guru harus mampu

menciptakan suatu keadaan atau lingkungan belajar yang memadai

agar siswa dapat menemukan pengalaman-pengalaman nyata dan

terlibat langsung dengan alat dan media. Guru tidak sepenuhnya

mengajarkan suatu bahan ajar kepada siswa, tetapi guru dapat

membangun siswa yang mampu belajar dan terlibat aktif dalam

pembelajaran.

3) Teory Perkembangan Konstruktivisme Sosial Vygotsky

Kontruktivisme sosial dikembangkan oleh Lev Semenovich

Vygotsky, yang menyatakan bahwa pembentukan pengetahuan

dan perkembangan kognitif terbentuk melalui internalisasi/

penguasaan proses sosial (Sani, 2013: 19). Teori ini melandasi

munculnya pembelajaran kolaboratif/ kooperatif, pembelajaran

berbasis masalah, dan peambelajaran kontekstual.

Prinsip teori ini adalah sebagai berikut.
a) Pembelajaran sosial: peserta didik belajar melalui interaksi

dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu.
b) Zona perkembangan terdekat: peserta didik lebih mudah belajar

konsep jika konsep itu berada pada zona perkembangan
terdekat mereka.

c) Pemagangan kognitif: peserta didik secara bertahap
memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan orang lain
yang telah menguasai bidangnya.
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d) Scaffolding: peserta didik diberikan tugas-tugas kompleks, sulit
dan realistis untuk kemudian diberikan bantuan secukupnya
untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut (Sani, 2013: 20).

Menurut kontuktivisme sosial, pengetahuan dibangun oleh siswa

sendiri dan tidak dapat dipindahkah dari guru ke murid, kecuali

hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Siswa aktif

mengontruksi secara terus menerus sehingga selalu terjadi

perubahan konsep ilmiah. Peran guru hanya sekedar membantu

memberikan saran dan situasi agar proses kontruksi berjalan lancar

(Sani, 2013: 21).

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menampakkan siswa untuk

berinteraksi dengan pengetahuan, mengubah info lama dengan info

baru dan kesadaran tentang apa yang dipelajari. Siswa diharapkan

lebih mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan

potensi yang dimilikinya secara penuh, menyadari dan dapat

menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di sekitarnya.

b. Pembelajaran

Proses belajar mengajar (pembelajaran) adalah upaya secara sistematis

yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan

secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi (Aqib, 2014: 66). Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:

297) pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam

desain instruksional, untuk membuat siswa belajar aktif yang

menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sedangkan menurut
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Sani (2013: 40) pembelajaran adalah penyediaan kondisi yang

mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Penyediaan

kondisi dapat dilakukan dengan bantuan guru atau ditemukan sendiri

oleh individu (belajar secara otodidak).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, pembelajaran merupakan

interaksi antara guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan guru

yang sudah disusun secara sistematis untuk mewujudkan proses

pembelajaran yang berjalan efektif dan efisien, sehingga siswa dapat

belajar aktif sesuai dengan tujuan kompetensi pembelajaran, serta

memperoleh ilmu pengetahuan baik secara otodidak maupun dengan

bantuan guru. Klasifikasi kualitas guru secara umum adalah sebagai

berikut.

Gambar 1. Klasifikasi Kualitas Guru Secara Umum
Sumber : Sani (2013: 1).

Pembelajaran kreatif dan inovatif seharusnya dilakukan oleh guru

dalam upaya menghasilkan siswa yang kreatif dan aktif. Tingkat

keberhasilan guru dalam mengajar dilihat dari keberhasilan siswanya

sehingga dikatakan bahwa guru yang hebat (great teacher) itu adalah

guru yang dapat memberikan inspirasi bagi siswanya. Kualitas
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pembelajaran dilihat dari aktivitas siswa ketika belajar dan kreativitas

yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran.

2. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar merupakan kegiatan fisik dan psikis yang tidak dapat

dipisahkan. Aktivitas fisik ditunjukkan melalui gerak siswa dengan

anggota badan untuk membuat sesuatu, bermain atau bekerja, sehingga

siswa tidak hanya duduk, mendengarkan, melihat atau bersikap pasif saja.

Siswa dikatakan melakukan aktivitas psikis jika daya jiwanya bekerja

sebanyak-banyaknya atau berfungsi dalam rangka pengajaran. Seluruh

komponen berperan dan kemauannya dikerahkan supaya bekerja optimal,

sekaligus mengikuti proses pengajaran secara aktif.

Aktivitas belajar adalah keaktifan untuk melakukan sesuatu ke arah

perkembangan jasmani dan kejiwaan (Rohani, 2010: 8). Pernyataan-

pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Piaget dalam Nasution (2011:

89) yang menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah keaktifan yang

meliputi aktivitas jasmani dan rohani, yang kedua-duanya tidak dapat

dipisahkan. Anak berpikir sepanjang ia berbuat, tanpa berbuat anak tidak

berpikir. Agar anak berpikir sendiri, ia harus diberi kesempatan untuk

berbuat sendiri. Berpikir pada taraf verbal akan timbul setelah anak

berpikir pada taraf perbuatan.

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu

indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa

dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti
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sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang

diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar

dan lain sebagainya. Belajar aktif merupakan suatu sistem belajar

mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental

intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa

perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Slameto (2001:

36) berpendapat bahwa penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa

sendiri kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi difikirkan, diolah

kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk berbeda seperti siswa akan

bertanya, mengajukan pendapat dan menimbulkan diskusi dengan guru.

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi

yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri.

Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif,

dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengaki-

batkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan

mengarah pada peningkatan prestasi.

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam

interaksi belajar-mengajar. Ada beberapa prinsip aktivitas belajar yang

berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu

jiwa lama dan ilmu jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama

aktivitas didominasi oleh guru sedang menurut padangan ilmu jiwa

modern, aktivitas didominasi oleh siswa (Slavin, 2008: 5). Aktivitas
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belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan objek yang sedang

dipelajari seluas mungkin, karena dengan demikian proses konstruksi

pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Aktivitas belajar diperlukan

aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat mengubah tingkah

laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.

Menanamkan ilmu pada siswa dalam kegiatan belajar dibutuhkan aktivitas

yang dibangkitkan oleh guru. Menurut Hamalik (2004: 172), ada dua

macam aktivitas, yaitu off task dan on task. Off task adalah aktivitas siswa

yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran sedangkan on task

adalah aktivitas siswa yang relevan dengan kegiatan pembelajaran seperti

memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud aktivitas

belajar pada penelitian ini adalah segala kegiatan belajar sesuatu kegiatan

yang dilakukan oleh siswa yang relevan dengan mengajar yang

berlangsung. Pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan

siswa dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka aktif atau

pasif. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama

mengikuti pembelajaran. Berkenaan dengan hal tersebut Paul B. Dierich

dalam Hamalik (2004: 172) menggolongkan aktivitas siswa dalam

pembelajaran antara lain sebagai berikut.

a. Kegiatan- kegiatan visual (visual activities).
Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demons-
trasi, pameran dan mengamati orang lain bekerja dan bermain.



21

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral/ oral activities)
Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu
kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan
pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi.

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities).
Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau
diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan
radio.

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writingaActivities).
Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat
rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket.

e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities).
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta dan pola.

f. Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities).
Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran,
membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun.

g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities).
Mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat
hubungan-hubungan dan membuat keputusan.

h. Kegiatan- kegiatan emosional (emotional activities)
Seperti merasa bosan, minat, gugup, melamun, berani, tenang.

Sejalan dengan pepatah cina: Jika saya dengar, saya lupa; jika saya lihat,

saya ingat; jika saya lakukan, saya paham; Edgar Dale dalam Sani (2013:

60-61) menyatakan bahwa daya ingat siswa terkait pada proses pembe-

lajaran yang dilakukan, yakni sebagai berikut.

a. Siswa mungkin mengingat 10% dari apa yang dibaca.
b. Siswa mungkin mengingat 20% dari apa yang didengar.
c. Siswa mungkin mengingat 30% dari apa yang dilihat.
d. Siswa mungkin mengingat 50% dari apa yang didengar dan dilihat.
e. Siswa mungkin mengingat 70% dari apa yang dikatakan.
f. Siswa mungkin akan mengingat 90% dari apa yang dilakukan.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran siswa

diharapkan lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara teratur, kritis,

tanggap, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari, serta

lebih terampil dalam menggali, menjelajah, mencari dan mengem-

bangkan informasi yang bermakna baginya, karena dalam belajar yang
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bermakna tidak akan terwujud hanya dengan mendengarkan ceramah atau

membaca buku tentang pengalaman orang lain. Kaitan hasil belajar dan

pengalaman belajar diilustrasikan lebih rinci menggunakan kerucut

pengalaman Dale sebagai berikut.

Sumber: Sani (2013: 43).

Kerucut pengalaman Edgar Dale perlu diterjemahkan secara hati-hati

karena tidak semua pembelajaran membutuhkan aktivitas nyata, misalkan

untuk pembelajaran matematika tingkat sekolah menengah tidak

dibutuhkan perhitungan menggunakan jemari. Demikian pula pada

pembelajaran membaca untuk anak usia sekolah dasar, aktivitas utama

yang dilakukan adalah membaca. Keucut pengalaman Dale dapat

digunakan untuk membantu guru memilih media dalam menyampaikan

materi pembelajaran, karena keberhasilan pembelajaran sangat bergantung

pada penggunaan sumber pembelajaran atau media yang dipilih.

Gambar 2. Kerucut Pengalaman Edgar Dale
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3. Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP

a. Definisi Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP merupakan

salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP

sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriya (2009: 12) bahwa IPS

pada kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya

merupakan mata pelajaran wajib. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS), merupakan mata pelajaran yang disusun secara sistematis,

komprehensif dan terpadu (Nuh, 2014: 9). Pendapat senada dijelaskan

oleh Trianto (2010: 171), “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat

diartikan sebagai kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan untuk

mengembangkan potensi kewarganegaraan”. Walaupun disusun secara

terpadu, namun Geografi dijadikan sebagai platform kajian dengan

pertimbangan semua kejadian dan kegiatan terikat dengan lokasi.

Tujuannya adalah menekankan pentingnya konektivitas ruang dalam

memperkokoh NKRI.

Berdasarkan uraian di atas, Mata Pelajaran IPS di SMP merupakan

kajian ilmu-ilmu sosial secara terpadu yang disederhanakan untuk

pembelajaran di sekolah dan mempunyai tujuan agar peserta didik

dapat mengamalkan nilai-nilai (values) sehingga dapat menjadi warga

negara yang baik berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat

dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan

datang.
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b. Tujuan Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi

di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap masalah, baik

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat

(Trianto, 2010: 176). Sedangkan Soemantri (2001: 44), mengatakan

tujuan mata pelajaran IPS di tingkat SMP menekankan kepada

tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, agama,

metode berpikir sosial dan inquiry. Pada dasarnya tujuan dari

pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal

kemampuan dasar pada siswa untuk mengembangkan diri sesuai

dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai

bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi (Trianto, 2010: 174).

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran IPS yang disusun secara

terpadu, memiliki tujuan agar peserta didik dapat memperoleh

pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang

berkaitan. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS di tingkat SMP di

Indonesia seharusnya menerapkan pembelajaran IPS secara terpadu.

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP

Berdasarkan tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang telah

dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengembangkan tujuan tersebut
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diperlukan suatu ruang lingkup keilmuan untuk mencapai tujuan

pembelajaran IPS di kelas. Berkaitan dengan ruang lingkup IPS

sebagai suatu bidang studi, sama halnya dengan yang menjadi ruang

lingkup ilmu sosial, yaitu manusia dalam konteks sosialnya atau

manusia sebagai anggota masyarakat. Tegasnya, ruang lingkup ilmu

sosial sama dengan ruang lingkup IPS.

Ada beberapa macam sumber materi IPS antara lain sebagai berikut.

1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak
sejak dari keluarga, sekolah, kecamatan sampai lingkungan yang
luas, yaitu negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya.

2) Kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan,
keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi.

3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi
dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang
terdekat sampai yang terjauh.

4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia,
sejarah yang dimulai dari sejarah  lingkungan terdekat sampai yang
terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar.
(Nur, 2014: 3)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa secara mendasar

pendidikan IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia

yang melibatkan segala tingkah laku dalam memenuhi aspek

kebutuhan hidupnya. IPS berkaitan dengan bagaimana cara manusia

menggunakan usahanya memenuhi kebutuhannya. Pada hakikatnya,

materi yang dipelajari IPS adalah bagaimana mempelajari, menelaah

dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi. Proses

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP tidak

menekankan pada aspek teoritis, keilmuannya, melainkan lebih

menekankan pada segi praktis mempelajari, menelaah, serta mengkaji
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gejala dan masalah sosial, dengan mempertimbangkan bobot dan

tingkat kemampuan peserta didik pada jenjang yang berbeda.

Berdasarkan ruang lingkup materi IPS tersebut, dibutuhkan suatu

pola pembelajaran yang mampu tercapainya tujuan tersebut. Kemam-

puan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan

berbagai model, metode dan strategi pembelajaran senantiasa terus

ditingkatkan agar pembelajaran pendidikan IPS benar-benar mampu

mengkondisikan upaya pembekalan kemampuan dan keterampilan

dasar bagi siswa untuk menjadi manusia dan warga negara yang baik.

4. Model Pembelajaran

Menurut Sani (2013: 89), model pembelajaran merupakan kerangka

konseptual berupa pola prosedur sistematik yang dikembangkan

berdasarkan teori dan digunakan dalam mengorganisasikan proses belajar

mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan menurut Trianto

(2010: 53), model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang

menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi

sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam

merancang dan melaksanakan pembelajaran.

Berdasarkan dua pendapat di atas, model pembelajaran adalah kerangka

konseptual berupa pola prosedur sistematik yang disusun berdasarkan

teori dan digunakan para guru dan perancang pembelajaran dalam
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melaksanakan proses belajar mengajar di kelas atau pembelajaran tutorial

untuk mencapai tujuan belajar.

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang

pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran (Trianto,

2010:53). Seperti yang dikemukakan oleh Joyce dan Weil (2009: 4)

bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola

yang dipergunakan sebagai dalam merencanakan pembelajaran di kelas

atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat

pembelajaran seperti buku-buku, film, komputer, kurikuler dan lain-lain.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam

pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran

tersebut.

Menurut Joyce dan Weil (2009: 14-15), setiap model pembelajaran harus
memiliki empat unsur berikut.
a. Sintaks yang merupakan fase-fase dari model yang menjelaskan

model tersebut dalam pelaksanaannya secara nyata.
b. Sistem sosial yang menunjukkan peran dan hubungan guru dan siswa

selama proses pembelajaran.
c. Prinsip reaksi yang menunjukkan bagaaimana guru memperlakukan

siswa dan bagaimana pula ia merespon terhadap apa yang dilakukan
siswanya.

d. Sistem pendukung yang menunjukkan segala sarana, bahan dan alat
yang dapat digunakan untuk mendukung model tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, setiap model memerlukan sistem pengelolaan

dan lingkungan belajar yang berbeda-beda. Setiap model pembelajaran

selalu mempunyai tahap-tahap (sintaks) yang oleh siswa dengan

bimbingan guru, antara yang satu dengan sintaks yang satu mempunyai

perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah, terutama yang berlangsungnya di
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antara pembukaan dan penutupan pembelajaran, agar model-model

tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Oleh karena itu, guru perlu

menguasai dan dapat menerapkan berbagai keterampilan mengajar, agar

mencapai tujuan pembelajaran yang beraneka ragam dan lingkungan

belajar yang menjadi ciri sekolah pada dewasa ini.

Arends (2001: 7) menyeleksi enam macam model pembelajaran yang

sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu presentasi,

pengajaran langsung (direct intruction), pengajaran konsep, pembelajaran

kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah (problem base instruction),

dan diskusi kelas. Mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu, tidak

ada satu model pembelajaran yang lebih baik daripada model

pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, seperti mata

pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan

belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia, sehingga tujuan pembela-

jaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Model pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini adalah

model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mendorong

siswa bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan

masalah-masalah yang kompleks. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan

kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif.



29

5. Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode

pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil

untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi

pembelajaran (Slavin, 2008: 4). Para siswa dalam kelas kooperatif,

diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan saling

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat

itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Siswa

yang bekerja di dalam kelompok kooperatif bisa belajar lebih banyak

daripada mereka yang diatur dalam kelas-kelas tradisional. Menurut

Slavin (2008: 34), ada dua ketegori utama yang dapat menjelaskan

keunggulan pembelajaran kooperatif, yaitu teori motivasi dan teori

kognitif.

Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif memfokuskan pada

penghargaan atau struktur tujuan di mana para siswa bekerja (Slavin,

2008: 34). Pembelajaran yang terlaksana dalam kelompok kooperatif

menjadi sebuah aktivitas yang bisa membuat para siswa lebih unggul di

antara teman-teman sebayanya. Tujuan kooperatif menurut teori motivasi,

menciptakan norma-norma yang pro-akademik di antara para siswa, dan

norma-norma pro-akademik memiliki pengaruh yang amat penting bagi

pencapaian siswa (Slavin, 2008: 35). Jadi, teori motivasi dalam

pembelajaran kooperatif menekankan pada derajat perubahan, tujuan
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kooperatif mengubah insentif bagi siswa untuk melakukan tuga-tugas

akademik.

Teori kognitif terbagi menjadi dua, teori pembangunan dan teori elaborasi

kognitif. Asumsi dasar dari teori pembangunan adalah interaksi di antara

para siswa berkaitan dengan tugas-tugas yang sesuai meningkatkan

penguasaan mereka terhadap konsep kritik. Vygotsky dalam Slavin

(2008: 47) menggambarkan pengaruh kegiatan kolaboratif pada pembe-

lajaran sebagai berikut: “Fungsi-fungsi pertama kali terbentuk secara

kolektif di dalam bentuk hubungan di antara anak-anak dan kemudian

menjadi fungsi mental bagi masing-masing individu. Penelitian

membuktikan bahwa pemikiran muncul dari argumen”. Kegiatan

kolaboratif di antara anak-anak mendorong pertumbuhan karena anak-

anak yang usianya sebaya lebih suka bekerja di dalam wilayah

pembangunan paling dekat satu sama lain, perilaku yang diperlihatkan di

dalam kelompok kolaborasi lebih berkembang daripada yang dapat

mereka tunjukkan sebagai individu.

Perspektif teori elaborasi kognitif menjelaskan bahwa jika informasi ingin

dipertahankan di dalam memori dan berhubungan dengan informasi yang

sudah ada di dalam memori, orang yang belajar harus terlibat dalam

semacam pengaturan kembali kognitif atau elaborasi dari materi (Slavin,

2008: 38). Sebagai contoh, menulis rangkuman dari pelajaran yang

disampaikan adalah pelajaran tambahan yang lebih baik daripada sekedar

menyalin catatan, karena rangkuman atau ringkasan menuntut para siswa
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untuk mengatur kembali materinya dan memilih bagian yang penting dari

pelajaran tersebut. Jadi, teori motivasi dalam pembelajaran kooperatif

menekankan pada derajat perubahan, tujuan kooperatif mengubah insentif

bagi siswa untuk melakukan tugas-tugas akademik, sedangkan teori

kognitif menekankan pada pengaruh dari kerja sama itu sendiri (apakah

kelompok tersebut mencoba meraih tujuan kelompok ataupun tidak).

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembela-

jaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling

mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran

kooperatif membuat siswa pandai mengajar siswa yang kurang pandai

tanpa merasa dirugikan. Siswa yang sebelumnya terbiasa bersikap pasif

setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan terpaksa berparti-

sipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya (Wena,

2011: 189). Hal ini memperlihatkan terjadinya pengajaran antarteman dan

juga para siswa yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari

kegiatan kooperatif adalah mereka yang memberikan penjelasan kepada

temannya yang lain.

Ada banyak alasan yang membuat pembelajaran kooperatif memasuki

jalur utama praktik pendidikan, diantaranya adalah.

a. Penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa, mengembangkan hubungan antarkelompok, penerimaan
terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik dan
meningkatkan rasa harga diri.
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b. Pembelajaran kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam
berpikir kritis, memecahkan masalah dan mengintegrasikan
pengetahuan dengan pengalaman (Slavin, 2008: 5).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran

kooperatif dapat membantu membuat perbedaan menjadi bahan

pembelajaran dan bukannya menjadi masalah. Pembelajaran koopeartif

memiliki kelebihan yang sangat besar untuk mengembangkan hubungan

antara siswa dari latar belakang etnik yang berbeda dan antara siswa-

siswa pendidikan khusus terbelakang secara akademik dengan teman

sekelas mereka, hal ini tentu melengkapi alasan pentingnya untuk

menggunakan pembelajaran kooperatif dalam kelas-kelas yang berbeda.

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips

Kagan (2000: 47) berpendapat bahwa:
“Model pembelajaran kooperatif tipe talking chips adalah jenis
metode struktural yang mengembangkan hubungan timbal balik
antar anggota kelompok dengan didasari adanya kepentingan yang
sama. Setiap anggota mendapatkan chips yang berbeda yang harus
digunakan setiap kali mereka ingin berbicara mengenai: menyatakan
keraguan, menjawab pertanyaan, bertanya, mengungkapkan ide,
mengklarifikasi pertanyaan, mengklarifikasi ide, merangkum,
mendorong partisipasi anggota lainnya, memberikan penghargaan
untuk ide yang dikemukakan anggota lainnya dengan mengatakan
hal yang positif.”

Model pembelajaran kooperatif tipe talking chips adalah jenis model

pembelajaran kooperatif dengan cara siswa diberikan chips yang berfungsi

sebagai tiket yang memberikan izin pemegangnya untuk berbagi informasi

atau berkontribusi pada diskusi. Model pembelajaran kooperatif tipe

talking chips adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang

masing-masing anggota kelompoknya mendapat kesempatan yang sama
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untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta

pemikiran anggota kelompok lain (Huda, 2011: 142). Hal ini mendukung

proses pembelajaran yang aktif dan mendorong siswa yang pasif ikut

berpartisipasi dalam pembelajaran, karena bagi siswa yang pasif mendapat

kesempatan untuk memberikan kontruksi juga yang biasanya kesempatan

berbicara mereka lebih dikuasai oleh temannya yang memiliki kemampuan

akademiknya lebih baik dan percaya diri saat mengemukakan pendapat,

sehingga model pembelajaran ini dapat mengatasi hambatan pemerataan

kesempatan berbicara yang sering mewarnai kerja kelompok.

Model pembelajaran kooperatif tipe talking chips pertama kali dikem-

bangkan oleh Spencer Kagan (Djamarah, 2010: 407). Sehubungan dengan

hal di atas, model pembelajaran kooperatif tipe talking chips.

a. Dapat diterapkan semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.
b. Dalam kegiatannya, masing-masing anggota kelompok berkesempatan

memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan anggota
yang lain.

c. Dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pemerataan kesempatan
yang sering mewarnai kerja kelompok.

d. Teknik ini memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang
sama untuk berperan serta dan berkontribusi pada kelompoknya
masing-masing (Huda, 2011: 142).

Prosedur dalam pembelajaran kooperatif tipe talking chips yaitu.

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau
benda-benda kecil lainnya.

b. Sebelum memulai tugasnya, masing-masing anggota dari setiap
kelompok mendapatkan 2 atau 3 buah chip (jumlah chip tergantung
pada sukar tidaknya tugas yang diberikan).

c. Setiap kali anggota selesai berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia
harus menyerahkan salah satu chip dan meletakkannya di tengah-
tengah meja kelompok.

d. Jika chip yang dimiliki salah seorang siswa habis, dia tidak boleh
berbicara lagi sampai semua rekannya menghabiskan chip masing-
masing.
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e. Jika semua chip sudah habis, sedangkan tugas belum selesai,
kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi chip
lagi dan mengulangi prosedurnya kembali (Huda, 2011: 142).

Kelebihan dan kelemahan dari kooperatif tipe talking chips yaitu.

1. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips.
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep

sendiri.
b. Masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk

memberikan konstruksi mereka dan mendengarkan pandangan dan
pemikiran anggota yang lain.

c. Dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering
mewarnai kerja kelompok.

2. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips.
a. Persiapannya memerlukan lebih banyak tenaga, pikiran dan waktu.
b. Untuk mata pelajaran matematika, dapat digunakan untuk materi

tertentu saja.
c. Sulitnya mengontrol diskusi semua kelompok agar yang mereka

diskusikan tidak melebar kemana-mana (Huda, 2011:142).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa pada pembelajaran

kooperatif model talking chips, siswa dapat saling membantu satu sama

lainnya, saling mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengasah

pengetahuan yang mereka kuasai dan menutup kesenjangan dalam

pemahaman masing-masing, sehingga siswa mampu memahami materi

pembelajaran melalui interaksi mereka dan siswa belajar bertanggung

jawab baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya.

7. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match

Model pembelajaran mencari pasangan (make a match) merupakan model

pembelajaran kelompok yang memiliki dua orang anggota (Sani,

2013:196). Menurut Rusman (2010:223 ), “Model Make a Match

(membuat pasangan) yaitu siswa mencari pasangan kartu sambil belajar

mengenai suatu konsep atau topik, dalam suasana yang menyenangkan”.
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Hal ini menunjukkan bahwa model ini menuntut aktivitas siswa dalam

pembelajaran, yaitu siswa berbuat, berbicara, mendengar, membaca,

menulis, bertanya kepada kawan, kemudian memecahkan masalahnya dan

merangkum konsep yang diperoleh.

Model make a match atau mencari pasangan merupakan salah satu

alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan model ini

dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang

merupakan jawaban/ soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat

mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik model pembelajaran make a

match atau mencari pasangan dikembangkan oleh Lorna Curran (Aqib,

2014: 3). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang

menyenangkan.

Langkah-langkah penerapan model make a match adalah sebagai berikut.

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau
topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian
lainnya kartu jawaban.

b. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/
jawaban.

c. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya.
Misalnya: pemegang kartu yang bertuliskan nama tumbuhan dalam
bahasa Indonesia akan berpasangan dengan nama tumbuhan dalam
bahasa latin (ilmiah).

d. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu
diberi poin.

e. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya
(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan
mendapatkan hukuman, yang telah disepakati bersama.

f. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu
yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya.

g. Guru bersama - sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap
materi pelajaran (Sani, 2013: 196).
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Pada penelitian ini agar pembelajaran dengan model Make A Match lebih

kooperatif dan efektif diadakan penyesuaian langkah-langkah pelaksana-

annya yaitu.

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan bebarapa konsep/

topik materi pembelajaran (satu sisi pertanyaan dan sisi ke dua berupa

jawaban).

b. Siswa dibentuk kelompok yang terdiri 5–6 orang dengan struktur

kelompok yang heterogen.

c. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan satu buah kartu yang berisi

sebuah pentanyaan dan jawaban pertanyaan di kartu lain.

d. Satu kelompok siswa mencari jawaban atau pertanyaan yang ada di

kartunya.

e. Setelah menemukan jawaban atau pertanyaan siswa mencatat pada

lembar kerja, kemudian menempelkan pertanyaan dan jawaban yang

sudah ketemu di kertas panel kelompok yang sudah disiapkan di papan

tulis.

f. Siswa yang sudah menempelkan jawaban diberikan point.

g. Setelah batas waktu yang ditentukan selesai setiap kelompok

mempresentasikan hasil kerja kelompok.

h. Setelah semua kelompok presentasi hasil kerja kelompok diberi nilai,

kelompok yang mendapat nilai paling tinggi diberi bintang.

i. Setelah dilaksanakan pembetulan pekerjaan salah satu anggota

kelompok menjelaskan kembali kepada kelompoknya masing-masing.
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Model make a match ini sangat efektif membantu siswa dalam memahami

materi melalui permainan mencari kartu jawaban dan pertanyaan, sehingga

dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Setiap

model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan

dengan model pembelajaran yang lainnya. Begitu juga model pembela-

jaran make a match, adapun kelebihan dan kelemahaannya adalah sebagai

berikut.

a. Kelebihan
1) Siswa dapat belajar dengan aktif karena guru hanya berperan

sebagai pembimbing, sehingga siswa yang mendominasi dalam
aktivitas pembelajaran.

2) Siswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam
kartu yang ditemukannya.

3) Dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran.

4) Dengan penyelesaian soal (masalah), maka otak siswa akan
bekerja lebih baik, sehingga proses belajarpun akan menjadi lebih
baik.

5) Siswa dapat mengenal siswa lainnya, karena dalam proses
pembelajaran terjadi interaksi antar kelompok dan interaksi antar
siswa untuk membahas soal dan jawaban yang dihadapi.

b. Kelemahan
1) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan.
2) Guru memerlukan waktu untuk mempersiapkan alat dan bahan

pelajaran yang memadai.
3) Memerlukan waktu yang lebih banyak, sehingga waktu yang

tersedia harus dibatasi jangan sampai siswa terlalu banyak
bermain-main dalam proses pembelajaran (Sani, 2013: 197).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam model make a

match siswa dapat belajar dengan aktif dalam kondisi yang menye-

nangkan, sedangkan guru hanya sebagai pembimbing. Kondisi yang

menyenangkan biasanya dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam

mengikuti proses pembelajaran. Guru disini mempunyai tugas yang cukup

banyak, selain guru sebagai pembimbing juga harus bisa mengatur waktu
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sebaik mungkin, karena saat berlangsungnya proses pembelajaran siswa

harus dibatasi dan diarahkan sebaik mungkin agar waktu yang tersedia

tidak terlalu banyak bermain dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam

pelaksanaan model pembelajaran make a match perlu adanya kerjasama

dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa agar model

pembelajaran ini dapat berlangsung efektif dan sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

8. Minat Belajar

a. Pengertian Minat Belajar

Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber dalam

Syah (2010: 150) minat tidak termasuk istilah populer dalam

psikologi karena ketergantungannya yang banyak terhadap faktor-

faktor internal lainnya, seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan,

motivasi, dan kebutuhan. Sedangkan menurut Slameto (2013: 180),

“Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut,

semakin besar minat. Minat merupakan sumber motivasi yang

mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila

mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan

menguntungkan, mereka merasa berminat. Hal ini kemudian
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mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun

berkurang.

Menurut Slameto (2003 : 180 - 181), intensif merupakan alat yang

dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang

tidak ingin melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik.

Diharapkan pemberian intensif yang akan membangkitkan motivasi

siswa dan mungkin minat terhadap bahan yang diajarkan akan

muncul. Minat seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang selama

ini dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam

bidang-bidang studi tertentu. Misalnya, seorang siswa yang menaruh

minat besar terhadap IPS akan memusatkan perhatiannya lebih banyak

daripada siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatiannya

yang intensif terhadap materi itu yang memungkinkan siswa untuk

belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkannya.

Berdasarkan uraian di atas, minat belajar adalah salah satu bentuk

keaktifan seseorang yang mendorong untuk melakukan serangkaian

kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dalam

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik.

b. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar

Salah satu pendorong dalam keberhasilan belajar adalah minat.

Seseorang akan berminat dalam belajar apabila ia dapat merasakan

manfaat terhadap apa yang ia pelajari, baik untuk masa sekarang
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maupun masa yang akan datang. Menurut Purwanto (2007: 103),

minat tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ada faktor-faktor yang

mempengaruhi minat, yaitu.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri siswa, antara

lain.

a) Motivasi

Minat seseorang akan semakin tinggi bila disertai motivasi,

hal ini sesuai dengan yang dikatakan Shaffat (2010: 18),

“Minat belajar dapat ditumbuhkan dan dikembangkan jika

diberikan motivasi dan memperhatikan konsentrasi belajar”.

Adanya motivasi yang baik, konsentrasi belajar yang terarah

ditunjang dengan cara belajar yang terencana, seseorang

dapat belajar dengan rajin dan bergairah sehingga mudah

dapat menangkap materi pelajaran.

b) Latihan dan Ulangan

Terlatih dan sering mengulangi sesuatu, membuat kecakapan

yang dimiliki oleh siswa dapat menjadi semakin terasah.

Jadi, karena latihan dan sering mengulangi sesuatu, maka

minat seseorang akan timbul secara alami.

2) Faktor Ekternal

Faktor ekternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa,

yaitu.
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a) Sikap Guru

Selain mengajar, salah satu tugas guru adalah menumbuhkan

dan mengembangkan minat dalam diri siswa. Penampilan

seorang guru yang tersurat dalam kompetensi guru sangat

mempengaruhi sikap guru itu sendiri dan siswa. Hal ini dapat

menarik minat siswa untuk belajar sehingga mengembangkan

minat belajar siswa.

b) Bahan Pelajaran

Seperti yang dikatan oleh Slameto (2013: 181), “Bila bahan

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka

siswa tidak akan belajar sebaik-baiknya karena tidak ada daya

tarik baginya”. Jadi, bahan pelajaran yang menarik minat siswa

akan sering dipelajari oleh siswa begitupun sebaliknya.

c) Keluarga

Apa yang diberikan oleh keluarga sangat berpengaruh bagi

perkembangan jiwa seorang siswa. Jadi perhatian dan dukungan

keluarga sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar

seorang siswa.

d) Teman Pergaulan

Melalui pergaulan seseorang akan dapat terpengaruh arah

minatnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya.

Apabila seseorang bergaul dengan dengan orang yang memiliki

minat belajar tinggi tentu orang tersebut juga dapat terpe-
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ngaruh, begitupun sebaliknya. Karena teman pergaulan sangat

berpengaruh terhadap kepribadian siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa minat tidak

akan muncul dan berkembang dengan sendirinya akan tetapi ada

faktor yang dapat mempengaruhi munculnya minat. Minat tinggi

tentu akan menghasilkan aktivitas belajar yang tinggi. Apabila

siswa memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran IPS Terpadu

maka aktivitas belajar IPS Terpadu akan tinggi pula.

c. Indikator Minat Belajar

Slameto (2013: 181) mengatakan ada beberapa indikator siswa yang

memiliki minat belajar yang tinggi hal ini dapat dikenali melalui

proses belajar di kelas maupun di rumah yaitu.

1) Perasaan Senang

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap

pelajaran IPS, maka ia harus terus mempelajari ilmu yang

berhubungan dengan IPS, sama sekali tidak ada perasaan terpaksa

untuk mempelajari bidang tersebut.

2) Ketertarikan Siswa

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa untuk

cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa

berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu

sendiri.
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3) Perhatian dalam Belajar

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa kita terhadap

pengamatan, pengertian dan sebagainya dengan mengesam-

pingkan yang hal lain. Misalnya, seorang siswa menaruh  minat

terhadap  pelajaran IPS, maka dia berusaha untuk memperhatikan

penjelasan dari gurunya.

4) Keterlibatan Siswa

Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek yang mengakibatkan

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau

mengerjakan kegiatan dari obyek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu tugas guru harus berusaha

membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang

terkandung dalam bidang studinya dengan cara membangun sikap

positif terhadap siswa. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya

bahwa minat akan timbul jika ada hal yang menarik dan ia senangi

tanpa ada paksaan yang datang dari luar dirinya. Semakin kuat atau

dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minat tersebut muncul.

d. Cara Meningkatkan Minat Belajar

Ketika di sekolah, mungkin seseorang harus belajar pelajaran yang

tidak siswa sukai, tidak menarik atau tampaknya tidak mempunyai

arti. Semua itu harus dia pelajari dan harus lulus ketika menempuh

ujian materi yang tidak ia sukai itu. Karena itu, dia harus berusaha
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tertarik pada materi itu. Hendaklah dia berusaha agar mempunyai

minat terhadap materi yang tidak diminatinya, dengan cara berikut.

1) Hendaklah siswa berpikir tentang bagaimana dan mengapa suatu
materi pelajaran adalah penting terhadap pendidikan pada
umumnya atau jurusan yang dipilihnya.

2) Hendaklah siswa berpikir bagaimana sebuah mata pelajaran
berhubungan dengan pelajaran yang lain atau dengan waktu,
tempat atau masalah-masalah lain.

3) Minat (interest) tergantung pada “mengerti” (understand). Jika
seseorang tidak mengerti suatu materi pelajaran maka ia tidak
akan tertarik mempelajarinya, tetapi jika ia belajar sehingga
mengerti, maka kemungkinan besar ia akan tertarik dan
memahami materi pelajarannya (Shaffat, 2010: 58).

Selain melaksanakan langkah-lankah di atas, ketertarikan seseorang

terhadap materi tertentu dapat juga didorong dengan berbagai

dorongan dan dikembangkan dengan melakukan kaji diri tentang

persepsinya terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. Pengajar juga

dapat membentuk minat-minat baru pada diri siswa. Hal ini dapat

tercapai dengan jalan memberikan informasi pada siswa mengenai

hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan

bahan pengajaran yang lalu, menguraikan kegunaannya bagi siswa di

masa yang akan datang.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2. Penelitian yang Relevan
Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

Fitri Ahadiyah Studi Perbandingan Hasil
Belajar Siswa dengan
Menggunakan Model Pem-
belajaran Kooperatif Tipe
NHT dan MaM Pada Mata
Pelajaran Akuntansi dengan

Ada perbedaan hasil
belajar akuntansi siswa
yang pembelajarannya
menggunakan model
NHT dan MaM. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil
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Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

Memperhatikan Kecerdasan
Adversitas Kelas XII IPS
SMA Negeri 2 Gadingrejo
Tahun Pelajaran 2013/2014

perhitungan 4,791 >
4,15, yaitu Fhitung > Ftabel.

Jenny
Ayuningtias

Studi Perbandingan Hasil
Belajar IPS Terpadu dengan
Menggunakan Model Pem-
belajaran Kooperatif Tipe
NHT dan Tipe MaM Pada
Siswa Kelas VIII Semester
Genap SMP Negeri 28
Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2013/ 2014

Ada perbedaan hasil
belajar IPS Terpadu antar
siswa yang diberikan
model kooperatif tipe
NHT dengan siswa yang
diberikan model pembe-
lajaran kooperatif tipe
MAM. Penerapan model
pembelajaran kooperatif
tipe NHT lebih efektif
dibandingkan siswa yang
diberi model kooperatif
tipe MAM pada mata
pelajaran IPS Terpadu.
Hal ini ditunjukkan hasil
perhitungan F hitung > F
Tabel yaitu (2,48) > (2,01)
dengan demikian Ho

ditolak dan Ha diterima.

Tahkim Penggunaan Metode Pembe-
lajaran Kooperatif Tipe
Kancing Gemerincing Me-
ningkatkan Aktifitas Belajar
Siswa Pada Kompetensi
Dasar Memelihara/ Servis
dan Mengisi Baterai di
SMK Taruna Mandiri)

Berdasarkan hasil pene-
litian dapat disimpulkan
bahwa metode pembe-
lajaran kooperatif tipe
kancing gemerincing
meningkatkan aktivitas
belajar siswa kelas X
TMO 3 SMK Taruna
Mandiri pada materi
Memelihara dan Mengisi
Baterai. Hal ini ditun-
jukkan ketercapaian kri-
teria keberhasilan tinda-
kan yang telah ditentukan
peneliti.

Dita
Prawintasiwi

Peningkatan Aktivitas dan
Hasil Belajar IPS Melalui
Pembelajaran Tipe Kancing
Gemerincing di Kelas 4
SDN Ngipik Semester 2
Tahun Pelajaran 2012/2013

Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa dengan
menerapkan model pem-
belajaran kooperatif tipe
Kancing Gemerincing
meningkatkan keaktifan

Tabel 2 (Lanjutan)
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Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

dan hasil belajar IPS
pada siswa kelas 4. Hal
ini ditun-jukkan dengan
hasil belajar pra siklus,
siklus 1 dan sikulus 2,
yaitu pada pra siklus
hanya 48,15% siswa
yang aktif, pada siklus 1
mencapai 61,33% dan
pada siklus 2 menjadi
96,25% siswa yang aktif.

Kurniati
Puspaningtyas

Penerapan Model Koope-
ratif Tipe Kancing Gemerin-
cing dalam Pembelajaran
IPS untuk Meningkatkan
Keaktifan Siswa Kelas VIII
A SMPN 2 Depok

Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa dalam hal
keaktifan, model pembe-
lajaran Kooperatif Kan-
cing Gemerincing telah
memberikan konstribusi
tinggi keaktifan siswa
dalam pembelajar. Hal
ini dibuktikan adanya pe-
ningkatan nilai keaktifan
siswa pada siklus I ke
siklus II. Pada siklus I
nilai keaktifan siswa
adalah 61,90%. Pada
siklus II meningkat
13,33% menjadi 75,23%.

Dwita Ayu
Setioningrum

Peningkatan Aktivitas dan
Hasil Belajar IPS Terpadu
Melalui Model Pembela-
jaran Inkuiri Pada Siswa
Kelas VIII SMP Negeri 12
Bandar Lampung Tahun
Ajaran 2013/2014

Model pembelajaran  in-
kuiri dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar
IPS Terpadu siswa kelas
VIII SMP Negeri  12
Bandar Lampung T.A
2013/2014. Penggunaan
model pembelajaran
inkuiri dalam pembelajan
IPS terpadu membuat
siswa ikut aktif dalam
belajar dan keaktifan
siswa tersebut juga
membuat hasil belajar
siswa meningkat.

Tabel 2 (Lanjutan)
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Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

Eko Ari
Wijayanto

Pengaruh Metode Mengajar
Guru, Penggunaan Media
Pembelajaran dan Minat
Belajar Terhadap Hasil
Bela-jar IPS Terpadu Siswa
Kelas VII Smp Negeri 1
Seputih Agung Kabupaten
Lampung Tengah Tahun
Pelajaran 2012/2013

Hasil analisis menun-
jukkan bahwa ada penga-
ruh yang positif dan
signifikan metode me-
ngajar guru, penggunaan
media pembelajaran dan
minat belajar terhadap
hasil belajar IPS Terpadu
siswa kelas VII SMP
Negeri 1 Seputih Agung
Kabupaten Lampung
Tengah T.P. 2012/2013.

Ivan Putranto Perbedaan Sikap Siswa Ter-
hadap Lingkungan Sosial
dalam Pembelajaran IPS
Terpadu yang Pembelaja-
ran Menggunakan Model
Kontekstual dan Inkuiri
dengan Memperhatikan Mi-
nat Belajar Siswa pada
Siswa Kelas VII SMPN 2
Marga Tiga Lampung
Timur Tahun Pelajaran
2012/2013

Terdapat interaksi antara
model pembelajaran de-
ngan minat belajar siswa.
Hal ini ditun-jukkan pada
pengujian hipotesis ke-
empat menggunakan ru-
mus analisis varian dua
jalan diperoleh Fhitung >
Ftabel yaitu 57,022 > 2,10.

C. Kerangka Pikir

Variabel bebas (independen) pada penelitian ini adalah model pembelajaran

kooperatif, yaitu model kooperatif tipe talking chips dan tipe make a match.

Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar IPS

Terpadu siswa. Variabel moderator pada penelitian ini adalah minat belajar

siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu.

Tabel 2 (Lanjutan)
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1. Perbedaan Aktivitas Belajar IPS Terpadu Siswa Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips dan Tipe Make A
Match

Saat berlangsunya pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keter-

libatan siswa dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka aktif

atau pasif. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama

mengikuti pembelajaran. Aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran

diharapkan hasil pembelajaran dan retensi siswa dapat meningkat dan

kegiatan pembelajaran lebih bermakna.

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar

pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan

saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Model

pembelajaran kooperatif mempunyai tipe, diantaranya adalah tipe talking

chips dan tipe make a match. Kedua model pembelajaran ini memiliki

aturan-aturan dan langkah-langkah yang berbeda namun tetap masih

dalam prinsip dasar pembelajaran kooperatif yang sama yaitu

membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya.

Model make a match, siswa harus dapat mengetahui pasangan atau

jawaban/ pertanyaan yang memang pasangan kartu yang mereka pegang,

sehingga siswa dituntut untuk berfikir cepat dan mengetaui apa yang

memang menjadi jawaban/ pertanyaan dari kartu yang ia pegang, namun

pada model make a match ini hanya bertugas mencari pasangan dari



49

kartu yang mereka pegang siswa kurang dapat mengemukakan pendapat

atau ide yang mereka miliki dalam materi pelajaran tersebut.

Model talking chips, jenis model struktural yang mengembangkan

hubungan timbal balik antar anggota kelompok dengan didasari adanya

kepentingan yang sama. Setiap anggota mendapatkan chips yang berbeda

yang harus digunakan setiap kali mereka ingin berbicara mengenai:

menyatakan keraguan, menjawab pertanyaan, bertanya, mengungkapkan

ide, mengklarifikasi pertanyaan, mengklarifikasi ide, merangkum,

mendorong partisipasi anggota lainnya, memberikan penghargaan untuk

ide yang dikemukakan anggota lainnya dengan mengatakan hal yang

positif. Model pembelajaran tipe talking chips mendorong siswa yang

pasif untuk menjadi aktif, sedangkan bagi siswa yang memang aktif

dapat memberi kesempatan kepada siswa lain yang tergolong masih

kurang percaya diri untuk mengeluarkan pendapat dan masih takut untuk

berbicara di depan guru dalam mengatakan hal yang positif, karena

dalam model ini setiap siswa hanya memiliki beberapa kali kesempatan

untuk mengeluarkan pendapat atau berbicara sesuai dengan chips yang

mereka miliki, tujuannya adalah agar aktivitas di dalam kelas tidak hanya

didominasi oleh siswa yang sudah memiliki keberanian dalam berbicara

dan percaya diri sejak awal. Perbedaan tersebut dapat diduga akan

berakibat adanya perbedaan aktivitas belajar IPS Terpadu siswa antara

siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe talking

chips dan tipe make a match.
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2. Nilai Rata-Rata Aktivitas Belajar IPS Terpadu Siswa Melalui
Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips Lebih Tinggi
Dibandingkan Tipe Make a Match Pada Siswa dengan Minat Belajar
Tinggi

Pembelajaran kooperatif tipe talking chips memungkinkan siswa

berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri secara maksimal, karena saat

pembelajaran berlangsung siswa harus menggunakan chip yang berfungsi

sebagai tiket yang memberikan izin pemegangnya untuk berbagi

informasi atau berkontribusi pada diskusi. Para siswa diberi waktu untuk

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sebelumnya, lalu siswa

harus menerangkan hasil diskusi mereka, namun kesempatan mereka

berbicara dibatasi dengan jumlah chips yang mereka miliki, tujuannya

agar adanya keseimbangan antara siswa yang aktif dan siswa yang pasif

yang sama-sama ikut berpartisipasi saat pembelajaran berlangsung.

Setiap siswa bisa saling memberi kesempatan kepada siswa lain untuk

ikut berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka, sehingga adanya

hubungan timbal balik antar anggota kelompok dengan didasari adanya

kepentingan yang sama. Pembelajaran di dalam kelas yang awalnya

hanya didominasi oleh siswa yang aktif berubah menjadi kelas yang

memiliki pemerataan kesempatan berbicara yang masing-masing anggota

kelompok berkesempatan memberikan kontribusi mereka dan

mendengarkan pandangan anggota yang lain. Menurut Huda (2011: 142),

model pembelajaran kooperatif tipe talking chips adalah salah satu tipe

model pembelajaran kooperatif yang masing-masing anggota

kelompoknya mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan
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kontribusi mereka. Hal ini mendukung proses pembelajaran yang aktif,

sehingga siswa mampu memahami materi pembelajaran melalui interaksi

mereka dan siswa belajar bertanggung jawab baik untuk dirinya sendiri

maupun untuk kelompoknya.

Pembelajaran kooperatif tipe make a match, siswa dimulai dari teknik

yaitu siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/

soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya

diberi poin. Model pembelajaran ini membantu siswa memahami materi

melalui permainan mencari kartu jawaban dan pertanyaan, sehingga

dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Namun

kemandirian yang timbul pada siswa rendah karena pada proses

pembelajaran siswa yang memiliki minat belajar rendah akan

mengandalkan teman satu kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang

diberikan oleh guru bidang studi.

Jika dilihat dari aktivitas belajarnya, siswa yang menggunakan model

pembelajaran talking chips tanggung jawabnya lebih tinggi, siswa

dituntut harus mampu dan berani berbicara depan teman-temannya. Saat

mereka dituntut harus dapat berbicara dan menjelaskan materi yang

sedang berlangsung di depan banyak orang, tentu bukanlah hal yang

mudah, sehingga bagi siswa yang memiliki minat belajar tinggi di dalam

kondisi yang menuntut mereka untuk aktif, baik itu berbicara maupun

berinteraksi lebih siap mengikuti pembelajaran dan bisa lebih cepat

memahami materi daripada siswa yang memiliki minat belajar rendah.
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Siswa yang memiliki minat belajar tinggi pada model pembelajaran

talking chips akan lebih aktif dalam diskusi, semakin memahami materi

dan semakin baik pengetahuannya karena ia memiliki ketertarikan yang

tinggi terhadap materi diskusi yang diberikan oleh guru dan akan lebih

siap saat berlangsungnya pembelajaran. Dugaan awal berdasarkan uraian

di atas bahwa pembelajaran yang menggunakan model talking chips

aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan siswa yang menggunakan model

pembelajaran make a match pada siswa yang memiliki minat belajar

tinggi.

3. Nilai Rata-Rata Aktivitas Belajar IPS Terpadu Siswa Melalui
Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Lebih Tinggi
Dibandingkan Tipe Talking Chips pada Siswa dengan Minat Belajar
Rendah

Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan

salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa yang memiliki

minat belajar rendah. Langkah-langkah model pembelajaran make a

match pada penelitian ini disesuaikan dengan keadaan kelas agar lebih

kooperatif dan efektif. Guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar

yang beranggotakan 4-5 siswa. Setiap siswa mendapatakan sepasang

kartu yang terdiri dari jawaban dan soal. Satu kelompok bekerjasama

mencari jawaban atau pertanyaan yang ada di kartunya. Model

pembelajaran make a match dapat memupuk kerja sama siswa dalam

menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang yang ada di

tangan mereka, proses pembelajaran lebih menarik dan nampak sebagian

besar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran dan keaktifan
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siswa tampak sekali pada saat siswa mencari pasangan kartunya masing-

masing dan saat mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, siswa

akan saling membantu agar dalam kelompok belajar tersebut dapat saling

melengkapi dan saling membantu.

Siswa yang memiliki minat belajar rendah pada model pembelajaran

talking chips terlihat kurang antusias dan kurang interaktif, karena bagi

mereka hal ini cukup menyulitkankan, tidak setiap siswa mampu

mengikuti proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran ini,

karena dalam model pembelajaran talking chips siswa dituntut untuk

mampu dan berani menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Selain itu,

penjelasan yang dikemukakan oleh setiap siswa harus dapat

dipertanggung jawabkan karena itu dapat mempengaruhi penilaian

individu dan penilaian kelompok. Seperti yang dikatan oleh Slameto

(2013: 180) “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. Hal ini dapat

menjelaskan bahwan seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap

suatu pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada

siswa lainnya dan begitu juga sebaliknya jika mereka tidak berminat

tentu akan sulit bagi mereka menerima dan memahami materi yang

mereka terima.

Jadi, model pembelajaran make a match bagi siswa yang memiliki minat

belajar rendah merupakan hal yang menyenangkan namun tetap

menambah pengetahuan dan mempermudah mereka belajar dan
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memahami materi yang mereka terima. Siswa dapat belajar dengan aktif

dalam kondisi yang menyenangkan. Kondisi yang menyenangkan

biasanya dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran. Dugaan awal berdasarkan penjelasan tersebut, siswa yang

memiliki minat belajar rendah akan lebih efektif, mudah memahami

materi dan lebih terpacu untuk lebih baik dan aktif pada model

pembelajaran make a match.

4. Terdapat Interaksi antara Model Pembelajaran dengan Minat
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe talking chips, siswa yang

memiliki minat belajar rendah terhadap mata pelajaran IPS Terpadu lebih

interaktif daripada siswa yang memiliki minat belajar tinggi terhadap

pelajaran IPS Terpadu dan jika pada model pembelajaran kooperatif tipe

make a match, siswa yang memiliki minat belajar tinggi terhadap mata

pelajaran IPS Terpadu lebih interaktif dari pada siswa yang memiliki

minat belajar rendah terhadap pelajaran IPS Terpadu, maka terjadi

interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan minat belajar

siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan.

Keterkaitan antara interaksi pada model pembelajaran dengan minat

belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu dapat dirumuskan dalam

kerangka pikir sebagai berikut.
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Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

D. Anggapan Dasar Hipotesis

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu.

1. Seluruh siswa kelas VII semester genap tahun pelajaran 2014/ 2015

yang menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan akademis yang

relatif sama dalam mata pelajaran IPS Terpadu.

2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran tipe

talking chips dan kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe make a match diajar oleh guru yang sama.

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar IPS

Terpadu selain model pembelajaran tipe talking chips dan model

pembelajaran kooperatif tipe make a match, diabaikan.

Minat Belajar
Tinggi/ Rendah

Model Talking
Chips

Minat Belajar
Tinggi/ Rendah

Aktivitas
Belajar Tinggi

Model Make a
Match

Aktivitas Belajar
Rendah
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E. Hipotesis

1. Terdapat perbedaan aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

talking chips dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan

model kooperatif tipe make a match.

2. Nilai rata-rata aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang memiliki minat

belajar yang tinggi yang pembelajarannya menggunakan model

kooperatif tipe talking chips lebih tinggi dibandingkan yang

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe make a match.

3. Nilai rata-rata aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang memiliki minat

belajar yang tinggi yang pembelajarannya menggunakan model

kooperatif tipe make a match lebih tinggi dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe talking chips.

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar siswa

pada mata pelajaran IPS Terpadu.


