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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Berhasil atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran di sekolah, 

salah satunya tergantung pada situasi dan metode pembelajaran yang digunakan.  

Situasi yang kondusif dan mendukung pembelajaran akan meningkatkan mutu dan 

hasil belajar siswa. Berbagai elemen pendukung seperti ketersediaan sarana dan 

prasarana di sekolah serta kualitas guru tentunya berpengaruh terhadap 

kelangsungan pembelajaran. Guru sebagai salah satu pelaku dalam proses 

pembelajaran memegang peranan yang penting. Guru dituntut untuk jeli dalam 

memahami karakteristik kelas dan menerapkan model atau cara belajar yang tepat 

agar tujuan dari kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 

 

Madrasah Aliyah (MA) Diniyyah Putri Lampung yang merupakan lokasi 

penelitian terletak di Jalan Raya Negeri Sakti km.15  Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. Lokasi sekolah cukup jauh dari pusat kota sehingga tidak 

mengganggu pelaksanaan pembelajaran. MA Diniyyah Putri Lampung 

mempunyai 11 (sebelas) lokal kelas yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, tiga lokal untuk kelas X, empat lokal untuk kelas XI dan empat 

lokal untuk kelas XII. Selain itu terdapat beberapa bangunan sebagai sarana 

pendukung lainnya seperti ruang dewan guru, ruang kepala sekolah, ruang tata 
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usaha (TU), perpustakaan, ruang audio visual, laboratorium komputer, 

laboratorium IPA, ruang bimbingan konseling, masjid, ruang usaha kesehatan 

sekolah (UKS), kantin sekolah, dan koperasi. MA Diniyyah Putri Lampung 

memiliki beberapa macam kegiatan kesiswaan, yang dapat dijadikan wadah bagi 

siswa untuk pengembangan diri, baik pengetahuan berorganisasi dan 

kepemimpinan, bakat maupun minat. Kegiatan kesiswaan yang ada disekolah ini 

antara lain: Pramuka, Paskibra, dan Pengembangan Akademik. Saat ini jumlah 

siswi di MA Diniyyah Putri Lampung berjumlah 229 siswi dengan jumlah guru 39 

orang. Diniyyah Putri Lampung merupakan sekolah khusus putri dengan konsep 

pondok pesantren. Seluruh siswi diwajibkan tinggal di asrama yang disediakan, 

kecuali siswi yang bertempat tinggal di sekitar sekolah.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan pra-penelitian, kegiatan belajar mengajar pada 

mata pelajaran geografi di MA Dinniyah Putri kelas X belum menerapkan model 

kooperatif secara optimal. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas 

masih didominasi oleh guru seperti menjelaskan materi kemudian pemberian 

tugas di akhir kegiatan. Kondisi tersebut membuat siswa jenuh dan kurang 

antusias dalam mengikuti pelajaran, tak heran jika beberapa siswa lebih memilih 

melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar seperti 

mengobrol atau membaca buku selain buku pelajaran. Kurangnya antusias dan 

aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut memberi pengaruh terhadap 

hasil belajar yang diperoleh. Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

geografi kelas X MA Diniyyah Putri, diketahui nilai ketuntasan uji blok siswa 

kelas X MA Dinniyah Putri tahun 2012-2013: 
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Tabel 1. Ketuntasan Uji Blok Mata Pelajaran Geografi di Kelas X Semester 1 

Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

No Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 ≥ 68 (Tuntas) 26 42,63% 

2 < 68 (Tidak Tuntas) 35 57,37% 

Jumlah 61  
Sumber: Daftar Nilai Uji Blok Geografi Siswa Kelas X MA Diniyyah Putri Lampung 

Tahun 2012 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa siswa yang belum mencapai KKM  

berjumlah 35 orang (57,37%). Padahal, suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya 

(ketuntasan klasikal) jika dalam kelas tersebut  terdapat ≥ 85% siswa yang telah 

tuntas belajarnya (Depdikbud dalam Trianto, 2010: 241). Dapat diduga bahwa 

belum tercapainya ketuntasan klasikal disebabkan oleh berbagai faktor baik yang 

bersumber dari dalam diri siswa (intern) maupun dari luar diri siswa (ekstern).  

 

Model pembelajaran yang diterapkan guru dalam pembelajaran berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa.  Model pembelajaran yang dominan 

diterapkan pada siswa adalah model konvensional dengan metode ceramah dan 

diskusi biasa, metode pembelajaran yang bervariasi jarang dilakukan. Dalam 

metode ceramah, siswa menjadi pasif karena guru lebih mendominasi 

pembelajaran di kelas (Sukandi dalam Sunarto, http://sunartombs.blogspot.com).  

Kurangnya keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran juga merupakan 

kendala bagi tercapainya hasil pembelajaran yang optimal. Salah satu kesulitan 

yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran adalah membuat siswa aktif untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam berpikir dan berkomunikasi.  
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Model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan diskusi yang 

diterapkan diduga menyebabkan minat siswa untuk beraktivitas merespon 

pelajaran yang diberikan menjadi berkurang. Dalam metode konvensional yang 

diterapkan di MA Diniyyah Putri, diketahui aktivitas siswa hanya mencatat, 

mendengarkan guru menjelaskan, kemudian mengerjakan soal atau tugas sehingga 

siswa merasa jenuh dan kurang antusias untuk turut aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, diperoleh 

data aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Persentase Keaktifan Siswa Kelas X MA Diniyyah Putri. 

 Pra Penelitian 

1 

Persentase Pra Penelitian  

II 

Persentase 

Jumlah Siswa 

Aktif 

32 51,85% 29 48,15% 

Jumlah Siswa 

Tidak Aktif 

29 48,15% 32 51,85% 

Jumlah 61 100% 61 100% 
Sumber: Hasil Penelitian 

 

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan aktivitas siswa 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif (cooperative learning), 

yaitu model belajar dimana siswa dikumpulkan dalam kelompok berjumlah dua 

orang atau lebih. Yang mendasari adanya pembelajaran kooperatif yaitu bahwa 

manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kerja sama 

merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan. 

Pembelajaran kooperatif menekankan pada sikap atau perilaku bekerja sama. 

Dalam menyelesaikan tugas, anggota kelompok harus bekerja sama dan saling 

membantu agar tujuan belajar dapat tercapai.  
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Dari semua teknik pembelajaran yang ada, tidak ada teknik yang paling baik. 

Dalam penerapannya, setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Di sinilah guru berperan untuk aktif dan inovatif dalam menemukan 

teknik yang tepat untuk diterapkan pada setiap materi pembelajaran di kelas. 

Suatu teknik pembelajaran dikatakan baik apabila aktivitas dan hasil belajar siswa 

meningkat secara positif setelah teknik tersebut diterapkan. Teknik pembelajaran 

yang tepat diterapkan diharapkan akan meningkatkan minat siswa untuk 

mengikuti pelajaran sehingga aktivitas dan hasil belajar juga akan lebih baik.  

 

Model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan antara lain dengan teknik 

artikulasi dan Think Pair Share. Teknik pembelajaran Artikulasi merupakan 

teknik pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran di mana 

siswa membentuk kelompok berpasangan, kemudian seorang menceritakan materi 

yang disampaikan oleh guru dan yang lain sebagai pendengar setelah itu berganti 

peran. Teknik pembelajaran ini prosesnya seperti pesan berantai, artinya apa yang 

telah diberikan guru, siswa harus dapat meneruskan atau menjelaskan kepada 

siswa yang lainnya  (pasangan kelompoknya) Dalam pembelajaran ini siswa 

dituntut mampu berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai 

penyampai pesan. Kelebihan dari teknik Artikulasi adalah sebagai berikut: 

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 (Amri, 2010:181) 

 

Dalam penerapannya, menurut Lie (2010:46) teknik Artikulasi juga memiliki 

kekurangan yaitu: 
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a. Untuk mata pelajaran tertentu 

b. Waktu yang dibutuhkan banyak 

c. Materi yang didapat sedikit 

d. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor 

e. Lebih sedikit ide yang muncul 

 

Model pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share dapat juga disebut 

sebagai pembelajaran berpasangan. Teknik pembelajaran ini dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat 

belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan 

sebelum disampaikan di depan kelas. Dalam teknik Think Pair Share, guru 

meminta siswa untuk memikirkan suatu topik, berpasangan dengan siswa lain dan 

mendiskusikannya, kemudian berbagi ide dengan seluruh kelas. Menurut Hartina 

(2008:12),teknik Think Pair Share memiliki kelebihan diantaranya: 

a. Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta 

memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan 

b. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan 

pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam 

memecahkan masalah 

c. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya 

dalam kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang 

d. Siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar 

e. Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses 

pembelajaran 

 

Selain mempunyai keunggulan, model pembelajaran Think Pair Share juga 

mempunyai kelemahan. Menurut Lie (2010:46), kelemahannya adalah: 

1. Teknik pembelajaran Think Pair Share belum banyak diterapkan dalam 

pembelajaran di sekolah 

2. Memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru, saat pembelajaran 

berlangsung guru melakukan intervensi secara maksimal,  

3. Menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan yang 

sesuai dengan taraf berfikir anak 
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4. Mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara mendengarkan 

ceramah diganti dengan belajar berfikir memecahkan masalah secara 

kelompok, hal ini merupakan kesulitan sendiri bagi siswa 

 

Model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dan Think Pair Share memiliki 

kesamaan dalam jumlah anggota yang berkumpul dalam satu kelompok. Kedua 

teknik ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang menerapkan konsep 

anggota berpasangan. Namun teknik Artikulasi dan Think Pair Share berbeda 

pada penerapannya. Pada teknik Artikulasi, setelah guru menjelaskan materi, 

siswa secara bergantian menyampaikan kembali apa yang telah diberikan oleh 

guru kepada rekan berpasangannya. Siswa dituntut untuk dapat berperan dengan 

baik sebagai pendengar sekaligus penyampai pesan. Penerapan teknik Think Pair 

Share adalah siswa secara individu memikirkan pemecahan dari permasalahan 

yang diberikan oleh guru untuk kemudian dibagikan atau didiskusikan dengan 

rekan berpasangannya. Hasil diskusi tersebut disampaikan di depan kelas untuk 

ditanggapi oleh siswa lainnya. Perbedaan pada penerapan teknik pembelajaran ini 

akan memberikan perbedaan pada aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas dan hasil belajarnya. Perbedaan inilah yang ingin diteliti 

oleh penulis untuk mengetahui teknik pembelajaran yang lebih efektif diterapkan 

pada mata pelajaran Geografi terutama pada Standar Kompetensi Memahami 

konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi dengan Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan aspek geografi. 

 

Selain model pembelajaran yang diterapkan, yang perlu diperhatikan juga adalah 

kemampuan awal siswa dalam belajar. Dalam suatu kelas, tingkat kemampuan 

awal siswa tidaklah sama. Terdapat siswa yang berkemampuan awal tinggi 

sehingga mudah dalam menerima pelajaran, namun ada pula yang berkemampuan 
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awal rendah yang lebih lambat dalam memahami materi pelajaran. Hal ini 

seringkali terlupakan oleh guru karena siswa dianggap memiliki kemampuan yang 

sama. Siswa berkemampuan awal tinggi akan cepat merasa bosan jika guru sering 

mengulang penjelasan, namun siswa berkemampuan awal rendah dapat merasa 

tertinggal jika guru menjelaskan materi mengikuti siswa dengan kemampuan 

tinggi. Padahal, kemampuan awal siswa memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajarnya di kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang tepat 

dan sesuai diterapkan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa tanpa 

mengabaikan kemampuan awal siswa yang berbeda-beda sehingga nantinya hasil 

belajar yang diperoleh sama-sama maksimal antara siswa yang berkemampuan 

awal tinggi dan siswa berkemampuan awal rendah. 

 

Dalam model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dan Think Pair Share, 

siswa diharapkan dapat saling membantu memahami konsep, materi, dan 

memberikan masukan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

materi dan memaksimalkan hasil belajar. Teknik-teknik pembelajaran tersebut 

menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar, karena penilaian hasil belajar 

tidak hanya dilihat dari hasil tes tertulis, tetapi juga dari tingkat pemahaman yang 

disampaikan secara lisan. Selain itu, penulis ingin mengetahui teknik 

pembelajaran yang lebih cocok untuk diterapkan untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian ini adalah “Perbandingan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Geografi Siswa yang Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Artikulasi dan Think Pair Share ditinjau Dari 
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Kemampuan Awal Siswa Kelas X MA Diniyyah Putri Lampung Tahun Pelajaran 

2012-2013.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah yang berhubungan dengan rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran antara lain: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan guru kurang menarik. 

2. Angka ketuntasan klasikal masih rendah. 

3. Kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar di kelas. 

4. Hasil belajar geografi masih rendah 

5. Guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi 

dan Think Pair Share 

6. Perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa yang diajar dengan teknik 

Artikulasi dengan siswa yang diajar dengan teknik Think Pair Share. 

 

C. Batasan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah maka batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Hasil belajar geografi masih rendah 

2. Aktivitas siswa masih rendah 

3. Guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi 

dan Think Pair Share 

4. Perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa yang diajar dengan teknik 

Artikulasi dengan siswa yang diajar dengan teknik Think Pair Share 
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D. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dijadikan kaji-tindak 

adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata aktivitas belajar 

geografi antara siswa yang yang menerapkan model pembelajaran kooperatif 

teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share secara keseluruhan?  

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata hasil belajar geografi 

antara siswa yang yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik 

Artikulasi dengan teknik Think Pair Share secara keseluruhan?  

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada rerata aktivitas belajar geografi 

siswa yang berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share? 

4. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada rerata aktivitas belajar geografi 

siswa yang berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share? 

5. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada rerata hasil belajar geografi 

siswa yang berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share? 

6. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada rerata hasil belajar geografi 

siswa yang berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata 

aktivitas belajar geografi antara siswa yang yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share 

secara keseluruhan 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rerata hasil 

belajar geografi antara siswa yang yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share secara 

keseluruhan 

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada aktivitas belajar 

geografi siswa yang berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair 

Share. 

4.  Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada aktivitas 

belajar geografi siswa yang berkemampuan awal rendah antara yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik 

Think Pair Share. 

5. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar 

geografi siswa yang berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair 

Share.  

6. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar 

geografi siswa yang berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan 
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model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair 

Share. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan wawasan dan pengalaman peneliti dalam peningkatan 

kualitas mengajar.  

2. Mengembangkan pengetahuan penulis dari materi yang didapat dari bangku 

kuliah dengan mengaplikasikannya melalui skripsi sebagai salah satu syarat 

mencapai gelar sarjana pada Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. 

3. Membantu guru secara kolaboratif dan memberi masukan dalam pemilihan 

alternatif model pembelajaran sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar 

geografi siswa. 

4. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran geografi. 

5. Membantu siswa dalam penyerapan dan pemahaman materi serta membantu 

siswa dalam meningkatkan prestasi belajar.  

6. Sebagai suplemen mata pelajaran Geografi SMA/MA Kelas X pada standar 

kompetensi memahami konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi 

dengan kompetensi dasar mendeskripsikan aspek geografi. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah siswa Kelas X MA Diniyyah Putri 

Lampung. 

2. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah model pembelajaran Artikulasi dan 

Think Pair Share serta prestasi belajar pada standar kompetensi memahami 

konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi dengan kompetensi dasar 

mendeskripsikan aspek geografi. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah MA Diniyyah Putri Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun ajaran 2012-2013 semester 1. 

5. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah pembelajaran geografi yaitu 

pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

tindakan dan evaluasi pembelajaran. 

 


