
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

 

Observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Natar dengan cara wawancara 

pada salah satu guru mata pelajaran fisika kelas VIII diperoleh bahwa pelajaran 

fisika merupakan salah satu pelajaran yang kurang diminati siswa dan rata-rata 

hasil belajar fisika siswa kelas VIII masih rendah.  Fakta ini menunjukan bahwa 

adanya pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Minat belajar 

fisika siswa yang rendah membuat hasil belajar siswa rendah. Kondisi ini 

menuntut guru harus kreatif mengondisikan kegiatan pembelajaran yang kondusif 

dan efektif agar siswa termotivasi belajar.  

 

Hasil belajar dapat dijadikan sebagai indikator tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran. Upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, 

seorang guru harus mampu mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar (KBM) 

dengan baik. Agar KBM dapat terorganisir dengan baik, sebelum KBM 

berlangsung guru harus membuat perencanaan matang, tertuang dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan Model Pembelajaran. 

 

Model pembelajaran merupakan acuan yang digunakan guru dalam menyusun 

KBM. Model pembelajaran tersusun atas sintaks-sintaks atau langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki sintaks yang 
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berbeda-beda yang menjadi ciri khas dari model itu sendiri. Setiap model 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan oleh karenanya tidak ada model 

pembelajaran yang lebih unggul secara mutlak dengan model pembelajaran 

lainnya. Sebuah model pembelajaran bisa jadi lebih efektif  digunakan pada 

materi, situasi dan kondisi tertentu dibandingkan model pembelajaran lain, namun 

bisa jadi sebaliknya jika tidak cocok dengan materi, situasi dan kondisi yang lain.   

Guru harus menyesuaikan penggunaan model pembelajaran dengan konsep atau 

materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Pemilihan model yang tepat akan 

menghasilkan hasil belajar yang optimal. Pemilihan model pembelajaran ini 

dilihat dari ciri khas model pembelajaran dan ciri khas materi pelajaran.  

 

Model pembelajaran Exclusive merupakan model yang dikembangkan berbasis 

konstruktivisme dengan pendekatan Student Centered Learning, dimana siswa 

yang menjadi pusat pembelajaran, siswa dituntut aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Nama Exclusive merupakan akronim dari sintaks model ini, yaitu 

Exploring, Clustering, Simulating, Valuing, And Evaluating.  

 

Model Pembelajaran yang biasa digunakan guru disekolah yaitu model Direct 

Instruction (DI) yang menggunakan pendekatan Teacher Centered Learning. 

Model DI ini tersusun atas 5 fase belajar yaitu fase orientasi, fase presentasi atau 

demonstrasi, fase latihan terstruktur, fase latihan terbimbing dan fase latihan 

mandiri. Pembelajaran yang bertahap dan disertai latihan-latihan terbimbing serta 

pengajaran yang tidak membutuhkan media pembelajaran yang rumit membuat 

model ini disukai para guru. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka telah dilakukan penelitian eksperimen 

untuk mengetahui model mana yang lebih efektif digunakan untuk menyampaikan 

materi cahaya di sekolah dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar Model 

Pembelajaran Exclusive dengan Model Direct Instruction (DI) pada Materi 

Cahaya Siswa SMP Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Adakah perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara model pembelajaran 

Exclusive  dengan model DI? 

2. Manakah yang lebih tinggi rata-rata hasil belajar fisika siswa, antara model 

pembelajaran Exclusive  dengan model DI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara model pembelajaran Exclusive 

dengan model DI. 

2. Manakah yang lebih tinggi rata-rata hasil belajar siswa model pembelajaran 

Exclusive atau model DI. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

 

1. Guru 

 

Dapat dijadikan referensi dalam memvariasikan penyajian materi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2. Siswa 

 

Dapat menumbuhkan minat belajar siswa dan merubah pola pikir siswa 

terhadap mata pelajaran fisika serta mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

(1) Model Pembelajaran Exclusive dengan sintaks pembelajarannya antara lain, 

(a) Exploring, (b) Clustering, (c) Simulating, (d) Valuing, (e) Evaluating;  

(2) Model Direct Instruction (DI) dengan sintaks pembelajarannya antara lain, 

(a) orientasi, (b) presentasi/ demonstrasi, (c) latihan terstruktur, (d) latihan 

terbimbing, dan (e) latihan mandiri; 

(3) Hasil belajar siswa (ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor); 

(4) Objek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Natar tahun ajaran 

2012/2013; 

(5) Materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah materi pokok Cahaya 

dengan sub pokok Pemantulan dan Pembiasan Cahaya. 


