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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Belajar

Proses  dimana  seseorang  yang tidak  tahu  menjadi  tahu  dan  dimana

seseorang  merasa  sulit  sehingga  menjadi  mudah  merupakan  proses

belajar yang dialami oleh seseorang. Belajar memiliki beberapa definisi

salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Burton dalam Siregar dkk

(2014: 4) bahwa:

belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena
adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan
lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan
lingkungannya, sedangkan pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang
dirancang untuk mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan
kejadian-kejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-
kejadian intern yang berlangsung dialami siswa (Wingkel dalam Siregar
dkk, 2014: 12).

Penjelasan untuk memahami belajar dinamakan dengan teori teori belajar.

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang  belajar,

sehingga  membantu  kita  memahami  proses  kompleks inheren

pembelajaran. Ada beberapa teori belajar diantaranya yaitu teori belajar

behavioristik,   teori   belajar   kontruktivistik,   teori   belajar humanistik

dan teori belajar sosial. Teori belajar behaviorisme hanya berfokus  pada
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aspek  objektif  diamati  pembelajaran,  teori  belajar kontruktivistik untuk

siswa agar mengemukakan gagasannya sendiri, teori belajar humanistik

untuk memanusiakan manusia, dan teori belajar sosial menekankan pada

hakekat sosiokultural dari pembelajaran.

1) Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkanproses dari pada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran

ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons.

Namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sanagt

kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang

individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan

lingkungan. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada asasnya

adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang bersifat jasmaniah

meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam hampir

setiap peristiwa belajar siswa. Tokoh aliran kognitif antara lain Piaget,

Ausubel, Bruner, Bloom dan Krathwol.

Menurut Slavin dalam Trianto (2009: 30-31), implikasi teori kognitif Piaget
pada pndidikan adalah sebagai berikut.
1.Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak
sekedar pada hasilnya. Selain kebenaran jawaban siswa, guru harus
memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban
tersebut. Pengamatan belajar yang sesuai dikembangkan dengan
memperhatikan tahap kognitif siswa dan jika guru penuh perhatian terhadap
metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu,
barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman
sesuai dengan yang dimaksud;
2.Memperhatikan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan
aktif dalam pembelajaran. Di dalam kelas, Piaget menekankan bahwa
pembelajaran pengetahuan jadi (ready made knowledge) tidak mendapat
tekanan, melainkan anak di dorong menemukan sendiri pengetahuan itu
melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Oleh karena itu, selain
mengajar secara klasik, guru mempersiapkan beranekaragam kegiatan secara
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langsung dengan dunia fisik.
3.Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan
perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh
dan melewati urutan perkembanngan yang sama, namun pertumbuhan itu
berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu harus melakukan
upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas dalam bentuk kelompok-
kelompok kecil siswa dari pada bentuk kelas yang utuh.

2) Teori Belajar Behaviorisme

Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya

aliran ini disebabkan rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori

mental state.

Sebabnya ialah karena aliran-aliran terdahulu menekankan pada segi

kesadaran saja. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri sekaligus

penganut behavioristik antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie,

dan Skinner.

Menurut Guthrie bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku
baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat
diubah menjadi baik. Sedangkan menurut Watson ia menyimpulkan bahwa
pengubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan/membiasakan
mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima (Siregar, 2014: 26-27).

Jadi, teori behaviorisme ini menggambarkan bahwa belajar merupakan

pemberian stimulus-stimulus dan kemudian akan menimbulkan perubahan

yaitu tingkah laku, baik itu berubah menjadi baik maupun berubah menjadi

buruk yang didasari pada kebiasaan.

Terdapat enam konsep pada teori Skinner, yaitu sebagai berikut:
a) penguatan positif dan negatif,
b) shapping,proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati

tingkah laku yang diharapkan,
c) pendekatan suksesif, proses pembentukan tingkah laku yang

menggunakan penguatan pada saat yang tepat, hingga respons pun
sesuai dengan yang diisyaratkan,

d) extinction, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari
ditiadakannya penguatan,
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e) chaining of respone, respons dan stimulus yang berangkaian satu
sama lain jadwal penguatan, variasi pemberian penguatan: rasio
tetap dan bervariasi, internal tetap dan bervariasi (huda, 2004:28)

Teori belajar behaviorisme adalah suatu proses belajar dengan stimulus dan

respon lebih mengutamakan suatu unsur-unsur kecil, yang bersifat umum,

bersifat mekanistis, peranan lingkungan dapat mempengaruhi suatu proses

belajar.

Jadi, karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar

adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk

memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian

internal lain dalam diri orang tersebut. Teori belajar ini pembelajaran

berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan

pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi

kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini

adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini

juga guru berperan penting karena guru memberikan stimulus untuk

menghasilkan respon sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini juga, kurikulum

dirancang dengan menyusun pengetahuan yang ingin menjadi bagian-bagian

kecil yang ditandai dengansuatu keterampilan tertentu.

Dengan demikian bahwa teori behaviorisme ini berhubungan dengan model

pembelajaran Probing Prompting dan Time Token karena dalam teori ini

menekankan pada  pemberian  stimulus  untuk  menghasilkan  respon

sebanyak-banyaknya.
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3) Teori Konstruktivisme

Pembelajaran kontruktivisme adalah pembelajaran yang lebih menekankan

pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam

mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi

kesempatan pada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa

sendiri, untuk berfikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih

kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang

kondusif. Para ilmuwan yang mendukung pada teori kontruktivistik adalah

Graselfeld, Bettencourt, Matthews, Piaget, Driver dan Oldham.

Piaget dalam Siregar (2014: 39), mengemukakan bahwa pengetahuan

merupakan ciptaan manusia yang dikontruksikan dari pengalamannya,

proses pengalaman berjalan secara terus menerus dan setiap kali terjadi

rekontruksi karena adanya pemahaman yang baru.

Teori konstruktivisme sendiri menurut Siregar (2010: 39), adalah
pemahaman belajar sebagai suatu proses pembentukan konstruksi
pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri
seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan
begitu  saja dari otak seorang guru kedapa orang lain. Berdasarkan teori ini,
pengethauan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran
siswa.

Dalam teori kontruktivistik pembelajaran siswalah yang harus mendapat

penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka,

bukan guru atau orang lain. Siswa perlu memecahkan masalah dan

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide.

Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena

kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri

dalam kehidupan kognitif siswa.
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Menurut Driver dalam Siregar (2010: 39), ciri-ciri belajar berbasis
konstruktivisme adalalah sebagai berikut.

1. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan
motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan
melakukan observasi;

2. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya denganjalan berdiskusi
menulis membuat poster dan lain-lain;

3. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain,
membangun ide baru mengevaluasi ide baru;

4. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau
pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-
macam sitausi;

5. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada
perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah.

Siregar (2010: 41), mengungkapkan peranan guru pada pendekatan

konstruktivisme ini lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa, yang

meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini.

1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa
bertanggung jawab, mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama
seorang guru;

2. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang
keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan
gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan
pengalaman konflik.

3. Memonitor, mengevaluasi dan menunjukan apakah pemikiran siswa
berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah
pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan
baru yang berkaitan.

Dasar aliran konstruktivisme berdasarkan pendapat Siregar diatas dapat

diketahui bahwa aliran tersebut menghendaki agar pengetahuan dibentuk

sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari proses

pembelajaran. Dalam penerapan teori konstruktivisme kegiatan belajar

ditujukan untuk membantu siswa dalam mengkonstruk pengetahuannya

berdasarkan pengalaman yang dialami siswa dalam kehidupan. Dengan

diterapkannya teori konstruktivisme ini siswa diharapakan dapat

meningkatkan kemampuan berpikir dari pengetahuannya.

Teori kontruktivisme ini juga berhubungan dengan model pembelajaran
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Probing Prompting yang menekankan pada proses penggalian informmasi

karena dalam teori ini menekankan siswa untuk mengemukakan gagasannya

dengan bahasa sendiri, dengan mengaitkan pengetahuan tiap siswa dan

pengalamannya sehingga pengetahuan baru dapat terbentuk sehingga siswa

menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan

belajar yang kondusif.

4) Teori Belajar Sosial

Teori belajar sosial dikembangkan oleh Vigotsky. Teori Vigotsky

menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran (Trianto, 2007:

29). Berdasarkan teori Vygotsky maka dalam kegiatan pembelajaran

hendaknya siswa memperoleh kesempatan yang luas untukmengembangkan

zona perkembangan proximalnya atau potensinya melalui belajar dan

berkembang. Dalam pembelajaran harus terdapat bantuan untuk

memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan permasalahan, bantuan itu dapat

diberikan dalam bentuk contoh, pedoman dan bimbingan orang lain atau

teman sebaya.

Dengan demikian, teori Vygotsky cocok untuk pembelajaran yang bersifat

cooperative dengan model pembelajaran Time Token karena, dalam teori ini

perkembangan siswa dapat dikembangkan melalui bimbingan orang lain

atau teman sebaya.

Jadi, dari berbagai pendapat ahli diatas dapat diketahui belajar merupakan

sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada setiap manusia selama masa

hidupnya. Belajar juga merupakan suatu proses yang secara alamiah pasti
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terjadi dalam perjalanan hidup seseorang, dimana proses belajar itu sendiri

dapat dijalani seseorang baik secara sengaja ataupun terjadi karena naluri

alamiahnya semata. Belajar memiliki teori-teori belajar yang sudah

dikembangkan oleh beberapa ahli, dimana teori-teori tersebut merupakan

pedoman untuk memperkuat model pembelajaran yang digunakan dalam

suatu pembelajaran.

2.1.2 Hasil Belajar

Hasil belajar berasal dari dua kata dasar yaitu hasil dan belajar, istilah hasil

dapat diartikan sebuah prestasi dari apa yang telah dilakukan. Hasil Belajar

diperoleh pada akhir proses pembelajaran dan berkaitan dengan kemampuan

siswa dalam menyerap atau memahami suatu bahan yang diajarkan.

Menurut Reigeluth dalam Rusmono (2014: 7-8) hasil belajar adalah semua

akibat yang dapat terjadi dan dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai

dari pengguna suatu metode dibawah kondisi yang berbeda. Akibat ini dapat

berupa akibat yang sengaja dirancang, karena itu ia merupakan akibat yang

diinginkan dan bisa juga berupa akibat nyata sebagai hasil penggunaan

metode pengajaran tertentu. Menurut Snelbeker (dalam Rusmono, 2014: 8)

mengatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa

setelah melakukan perbuatan belajar adalah merupakan hasil belajar, karena

belajar pada dasarnya adalah bagaimana prilaku seseorang berubah sebagai

akibat dari pengalaman.
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Selanjutnya menurut Bloom (dalam Rusmono, 2014: 8) hasil belajar
merupakan perubahan prilaku yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar
yang berhubungan dengan memanggil kembali pengetahuan dan
pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Ranah afektif
meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, minat,
nilai-nilai, dan pengembangan apresiasi serta penyesuaian. Ranah
psikomotorik mencakup perubahan prilaku yang menunjukkan bahwa siswa
telah mempelajari keterampilan manipulatif fisik tertentu.

Sementara menurut Gagne, Briggs dan wager (dalam Rusmono, 2014: 9-10)

kemampuan baru yang diperoleh setelah siswa belajar adalah kapabilitas

atau penampilan yang diamati sebagai hasil belajar. Lebih lanjut dikatakan,

mengkategorikan lima kemampuan sebagai hasil belajar, yaitu keterampilan

intelektual, strategi kognitif, informai verbal, sikap, dan keterampilan

motorik

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana

Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih

luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan

Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, maka dapat diketahui hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat
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dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Suparno dalam Sardiman (2004: 38) mengatakan bahwa hasil belajar

dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan

lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah

diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses

interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari. Sedangkan menurut Djaali

(2008: 99) mendefinisikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

pencapaian hasil belajar siswa dalam belajar yaitu:

a. faktor internal (yang berasal dari dalam diri) antara lain :

kesehatan; intelegensi; minat dan motivasi; cara belajar.

b. Faktore eksternal (yang berasal dari luar diri) antara lain :

keluarga; sekolah; masyarakat; lingkungan sekitar.

Nasution (2008: 183) mengungkapkan agar belajar berhasil baik, maka

harus dipenuhi kondisi intern dan kondisi ekstern. Kondisi intern terdiri

atas penguasaan konsep-konsep dan aturan-aturan yang merupakan

prasyarat untuk memahami bahan pelajaran yang baru atau memecahkan

suatu masalah. Kondisi ekstern mengenai hal-hal dalam situasi belajar

yang dapat dikontrol oleh pengajar. Kondisi ekstern ini terutama terdiri

atas komunikasi verbal.

Menurut Bloom dalam Sardiman (2008: 23) ada tiga ranah yang dipakai

untuk mempelajari jenis prilaku dan kemampuan internal akibat belajar.
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Masing-masing ranah ini dirinci lagi menjadi beberapa jangkauan

kemampuan (level of competence). Rincian ini dapat disebutkan sebagai

berikut.

a) Kognitif Domain yang terdiri dari: knowledge (pengetahuan, ingatan);
comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas); analysis
(menguraikan, menentukan hubungan); synthesis (mengorganisasikan,
merencanakan, membentuk bangunan baru); evaluation (menilai); dan
application (menerapkan).

b) Affective Domain meliputi: receiving (sikap menerima); responding
(memberikan respons); valuing (nilai); organization (organisasi); dan
characterization (karakterisasi).

c) Psychomotor Domain meliputi: initiatory level; pre-routine level; dan
routinized level.

Cara mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa

tingkatan taraf sebagai berikut:

a) istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai
oleh siswa.

b) baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat
dikuasai 76%-99%.

c) baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.
d) kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%

(Djamarah, 2006: 107).

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-

betul baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a) Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa.
Dalam hal ini guru akan senantiasa menjadi pembimbing dan pelatih
yang baik bagi para siswa yang akan mengahadapi ujian. Guru harus
mempertimbangkan berapa banyak dari yang diajarkan itu akan masih
diingat kelak oleh subjek belajar, setelah lewat satu minggu, satu
bulan, satu tahun dan seterusnya.

b) Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil
proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan
bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat
mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan.
Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya
(Sardiman, 2008: 49).
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Suatu pengajaran disebut berhasil baik jika pelajaran itu membangkitkan

proses belajar yang berdaya guna dan aktif. Hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya puncak proses belajar (Dimyati dan

Mudjiono, 2004: 11).

2.1.3 Mata Pelajaran Ekonomi

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang dengan

sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi,

dan/atau distribusi. Luasnya ilmu ekonomi dan terbatasnya waktu yang

tersedia membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar ini dibatasi dan

difokuskan kepada fenomena empirik ekonomi yang ada disekitar peserta

didik, sehingga peserta didik dapat merekam peristiwa ekonomi yang terjadi

disekitar lingkungannya dan mengambil manfaat untuk kehidupannya yang

lebih baik.

Mata pelajaran ekonomi diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai

bagian integral dari IPS. Pada tingkat pendidikan menengah, ekonomi

diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Pembahasan manajemen

difokuskan pada fungsi manajemen badan usaha dalam kaitannya dengan

perekonomian nasional. Pembahasan fungsi manajemen juga mencakup

pengembangan badan usaha termasuk koperasi. Akuntansi difokuskan pada

perilaku akuntansi jasa dan dagang. Peserta didik dituntut memahami
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transaksi keuangan perusahaan jasa dan dagang serta mencatatnya dalam

suatu sistem akuntansi untuk disusun dalam laporan keuangan. Pemahaman

pencatatan ini berguna untuk memahami manajemen keuangan perusahaan

jasa dan dagang.

Mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan

yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan

kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi aspek-aspek sebagai

berikut.

1. perekonomian
2. ketergantungan
3. spesialisasi dan pembagian kerja
4. perkoperasian
5. kewirausahaan
6. akuntansi dan manajemen.
(Yudhistiraardana: 2012)

2.1.4 Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas

yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang

diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Trianto (2009: 23) menyebutkan model pembelajaran mempunyai empat ciri

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

tersebut sebagai berikut:

a. Rasioanal teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau
pengembangnya

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan
pembelajaran yang akan dicapai)

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapa
dilaksanakan dan berhasil dan
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d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu
dapat tercapai.

2.1.5 Model Pembelajaran Probing Prompting

Pembelajaran model probing prompting adalah merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif. Menurut arti katanya, probing adalah penyelidikan,

pemeriksaan dan prompting adalah mendorong atau menuntun. Penyelidikan

atau pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi yang

telah ada pada diri siswa agar dapat digunakan untuk memahami

pengetahuan atau konsep baru.

Pembelajaran probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali

sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap siswa

dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari

(Suherman, 2008:6). Selanjutnya siswa mengkonstruksi konsep dan aturan

menjadi pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak

diberitahukan.

Pembelajaran probing prompting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan.

Pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut probing

question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk

mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa yang bermaksud untuk

mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas,

akurat serta beralasan Suherman (2001:160). Probing question dapat

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih memahami secara
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mendalam suatu masalah hingga mencapai suatu jawaban yang dituju.

Proses pencarian dan penemuan jawaban atas masalah tersebut peserta didik

berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah

dimilikinya dengan pertanyaan yang akan dijawabnya.

Model pembelajaran ini menggunakan tanya jawab yang dilakukan dengan

menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus ikut

berpartisipasi aktif, sehingga siswa tidak dapat menghindar dari proses

pembelajaran, karena setiap saat siswa dapat dilibatkan dalam proses tanya

jawab.

Proses pembelajaran dengan model pembelajarn probing prompting, akan

terjadi suasana tegang di dalam kelas namun, suasana tegang demikian bisa

dikurangi dengan guru memberi serangkaian pertanyaan disertai dengan

wajah ramah, suara menyejukkan, dan nada yang lembut. Pembelajaran

harus disertai dengan canda, senyum dan tertawa sehingga menjadi nyaman,

menyenangkan dan ceria. Perlu diingat bahwa jawaban siswa yang salah

harus dihargai karena salah adalah ciri siswa sedang belajar dan telah

berpartisipasi.

Priatna (Sudarti, 2008) menyatakan bahwa proses probing dapat

mengaktifkan siswa dalam belajar yang penuh tantangan, membutuhkan

konsentrasi dan keaktifan sehingga aktivitas komunikasi cukup tinggi.

Selanjutnya, perhatian siswa terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari

cenderung lebih terjaga karena siswa selalu mempersiapkan jawaban sebab

mereka harus siap jika tiba-tiba ditunjuk oleh guru.

Terdapat dua aktivitas siswa yang saling berhubungan dalam pembelajaran
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probing prompting, yaitu aktivitas siswa yang meliputi aktivitas berpikir dan
aktivitas fisik yang berusaha membangun pengetahuannya, serta aktivitas
guru yang berusaha membimbing siswa dengan menggunakan sejumlah
pertanyaan yang memerlukan pemikiran tingkat rendah sampai pemikiran
tingkat tinggi Suherman (2001:55).

Langkah-langkah pembelajaran probing prompting dijabarkan melalui tujuh

tahapan teknik probing (Sudarti, 2008:14) yang dikembangkan dengan

prompting adalah sebagai berikut:

1. Siswa dihadapkan pada situasi baru, misalkan dengan memperhatikan
gambar atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan.

2. Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran atau indikator kepada seluruh siswa.

3. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam
merumuskannya.

4. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.
5. Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain

tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan
kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan
penyelesaian jawab. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut
siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab
pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan
yang dilakukan pada langkah ini sebaiknya diajukan pada beberapa
siswa yang berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam seluruh kegiatan
probing prompting.

6. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih
menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh
seluruh siswa.

Pola umum dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik probing

melalui tiga tahapan (Rosnawati, 2008:24), yaitu sebagai berikut:

1.kegiatan awal: Guru menggali pengetahuan prasyarat yang sudah dimiliki
siswa dengan menggunakan teknik probing. Hal ini berfungsi untuk
introduksi, revisi dan motivasi.

2.kegiatan inti: pengembangan materi maupun penerapan materi dilakukan
dengan menggunakan teknik probing.

3.kegiatan akhir: teknik probing digunakan untuk mengetahui keberhasilan
siswa dalam belajarnya setelah siswa selesai melakukan kegiatan inti yang
telah ditetapkan sebelumnya.
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Model pembelajaran probing prompting cocok diterapkan pada suatu topik

yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman yang

dialami sendiri. Berdasarkan teori mengenai model pembelajaran probing

prompting tersebut, dapat diketahui bahwa model pembelajaran probing

prompting dapat mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan lebih

bermakna. Artinya siswa dituntut selalu berfikir tentang suatu persoalan dan

mereka mencari sendiri cara penyelesaiannya. sehingga peserta didik

menjadi lebih terlatih untuk selalu menggunakan keterampilan

pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar peserta

didik dapat tertanam dalam jangka waktu yang cukup lama.

Proses perkembangan kognitif yang terjadi pada anak adalah proses

asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi merupakan penyesuaian atau

mencocokan informasi yang baru dengan apa yang telah diketahui.

Sedangkan proses akomodasi adalah anak menyusun dan membangun

kembali atau mengubah apa yang telah diketahui sebelumnya sehingga

informasi yang baru itu dapat disesuaikan dengan lebih baik. Proses yang

terjadi secara asimilasi dan akomodasi merupakan perkembangan skemata.

Perkembangan semata tersebut membentuk suatu pola penalaran tertentu

dalam pikiran anak. Kemudian jika dilihat dari fase pembelajaran, terlihat

adanya proses interaksi antara siswa dalam pembelajaran, memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara berkelompok dalam

menemukan dan memecahkan masala. Pertukaran gagasan tidak dapat

dihindari untuk perkembangan penalaran, walaupun penalaran tidak dapat

diajarkan secara langsung, perkembangannya dapat distimulasi oleh
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konfrontasi kritis, khususnya dengan teman setingkat. Oleh karena itu

diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran probing prompting

ini, kompetensi penalaran siswa dapat lebih baik dari pada pembelajaran

secara konvensional, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan hasil

belajar peserta didik. Model pembelajaran probing prompting dapat

diterapkan kepada siswa yang memiliki kemampuan awal sama, agar dalam

pembelajaran terjadi kerjasama yang dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.

Penerapan model pembelajaran probing prompting memiliki beberapa

keunggulan dan kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut. Keunggulan

menggunakan model probing prompting adalah sebagai berikut.

1. Mendorong siswa aktif berfikir.
2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang

kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali.
3. Perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan

kepada suatu diskusi.
4. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun

ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar.
5. Sebagai cara meninjau kembali bahan ajar yang lampau.
6. Mengembangkan keberanian dan ketrampilan siswa dalam menjawab

dan mengemukakan pendapat.

Kelemahan dalam menggunakan model pembelajaran probing prompting

adalah sebagai berikut.

1. Siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk
brani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang.

2. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berfikir
dan mudah dipahami siswa.

3. Waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab
pertanyaan sampai dua atau tiga orang.

4. Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk
memberikan pertanyaan kepada setiap siswa.

5. Dapat menghambat cara berfikir anak bila kurang pandai membawakan
suasana belajar.
(Sumber: social science education)
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2.1.6 Model Pembelajaran Time Token

Strategi pembelajaran time token merupakan salah satu contoh kecil dari

penerapan pembelajaran demokratis di sekolah hal ini dikemukakan oleh

Arends dalam Huda (2014: 239). Proses pembelajaran yang demokratis

adalah proses belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek. Sepanjang

proses belajar, aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama. Dengan kata

lain mereka selalu dilibatkan secara aktif.

Model ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan

sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali.

Adapum sintak dari strategi pembelajran time token ini adalah sebagai

berikut.

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar
2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal
3. Guru memberi tugas pada siswa
4. Guru memberi sejumlah kupon bicara dengan waktu ± 30 detik perkupon

pada setiap siswa
5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum bicara

atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan bicara.
Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa
yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Siswa yang masih
memegang kupon harus berbicara sampai semua kuponnya habis.
Demikian seterusnya hingga semua siswa berbicara

6. Guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap
siswa dalam berbicara.

Strategi Time Token memiliki beberapa kelebihan, antara lain sebagai
berikut.
1) Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi
2) Menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak

berbicara sama sekali
3) Membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran
4) Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek

berbicara)
5) Melatih siswa untuk mengemukakan pendapat
6) Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan,

berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap keterbukaan terhadap
kritik
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7) Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain
8) Mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang

dihadapi
9) Tidak memerlukan banyak media pembelajaran

Terdapat beberapa kekurangan Time Token yang juga harus menjadi

pertimbangan, antara lain;

1. Hanya dapat digunakan dalam mata pelajaran tertentu saja
2. Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak
3. Memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Dalam proses

pembelajaran, karena semua siswa harus berbicara satu persatu sesuai
jumlah kupon yang dimilikinya

4. Kecenderungan untuk sedikit menekan siswa yang pasif dan
membiarkan siswa yang aktif tidak berpartisipasi lebih banyak di kelas.
(Huda, 2014: 240-241)

Dapat diketahui berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa model

pembelajaran Time Token merupakan model pembelajran berkelompok yang

menekankan pada ekplorasi berfikir siswa hal ini dikarenakan siswa dituntut

untuk mampu mengeluarkan pendapat, sehingga hal tersebut mendorong

siswa untuk berfikir dalam merumuskan pendapat yang akan

dikemukakannya, selain itu baik siswa yang aktif maupun pasif semuanya

tentu akan memiliki peran dalam pembelajaran. Model pembelajaran

berkelompok ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keaktifan sisawa

dalam pelajaran dan untuk mengurangi siswa yang mendominasi di kelas.

Model pembelajaran ini menggunakan kartu bicara untuk menekan siswa

yang kurang aktif menjadi aktif. Siswa diberi 3-5 kartu bicara tergantung

dengan alokasi waktu yang ada. Proses pembelajarannya siswa harus

berbicara atau mengungkapkan pendapat dengan kartu tersebut sampai

habis, masing-masing kartu diberikan waktu ±30detik untuk berbicara, siswa

yang sudah mendapat giliran berbicara diperbolehkan bicara lagi ketika
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sudah mendapat pergantian dari temannya, tidak diperbolehkan siswa

mendominasi kelas dengan kata lain siswa tidak boleh berbicara secara

berderet. Model pembelajaran ini juga mengurangi rasa bosan yang ada pada

siswa.

2.1.7 Penugasan

Penugasan atau dikenal dengan istilah resitasi adalah suatu cara yang

menyajikan bahan pelajaran denan memberikan tugas kepada siswa untuk

dipelajari yang kemudian dipertanggungjawabkan di depan kelas. Cara ini

dilakukan degan tujuan siswa dapat lebih mendalami dan menghayati bahan

yang telah diberikan (Soekarwati, 1995: 19).

Definisi mengenai resitasi atau penugasan yang dikemukakan di atas, dapat

dideskripsikan bahwa resitasi atau pemberian tugas merupakan salah satu

cara yang menuntut agar siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang

diberikan oleh guru untuk dikerjakan diluar jam pelajaran.

Menurut Nasution (1998) dikatakan bahwa pekerjaaan rumah dapat berupa;

1. Pekerjaan rumah sebagai belajar sendiri, misalnya mempelajari satu
bab dari buku pelajaran, menerjemahkan bahasa asing, membaca,
menghafal, dan sebagainya.

2. Pekerjaan rumah sebagai sarana latihan, misalnya menyelesaikan soal-
soal dari materi yang sudah diajarkan mengenai aturan dan prinsip-
prinsip cara menyelesaikannya.

3. Pekerjaan rumah berupa pengumpulan sejumlah bahan yang
berhubungan dengan materi yang akan atau telah dipelajari.

Pemberian tugas merupakan seperangkat persoalan yang diberikan kepada

siswa untuk dikerjakan diluar jam pelajaran, persoalan tersebut disusun

sedemikian rupa dengan mengacu pada tujuan intruksional khusus yang



36

ingin dicapai dalam setiap kegiatan belajar mengajar di kelas, sebagaimana

dijelaskan oleh Mulyasa (2007:113) bahwa agar metode pemberian tugas

terstruktur dapat berlangsung secara efektif, guru perlu memperhatikan

langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tugas harus direncanakan secara jelas dan sistematis, terutama tujuan
penugasan dan cara pengerjaannya.

2. Tugas yang diberikan harus dapat dipahami peserta didik, kapan
mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama tugas
tersebut harus dikerjakan, secara individu atau kelompook, dan lain-lain.

3. Apabila tugas tersebut tugas kelompok, perlu diupayakan agar seluruh
anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian
tugas tersebut, terutama kalau tugas tersebut diselesaikan di luar kelas.

4. Perlu diupayakan guru mengontrol proses penyelesaian tugas yang
dikerjakan oleh peserta didik. Jika tugas diselesaikan di luar kelas, guru
bias mengontrol proses penyelesaian tugas melalui konsultasi dari
peserta didik. Oleh karena itu dalam penugasan yang harus diselesaikan
di luar kelas, sebaiknya peserta didik diminta untuk memberikan laporan
kemajuan mengenai tugas yang dikerjakan.

5. Berikanlah penilaian secara proporsional terhadap tugas-tugas yang
dikerjakan peserta didik. Penilaian yang diberikan sebaiknya tidak hanya
menitikberatkan pada ending, tetapi perlu dipertimbangkan pula
bagaimana proses penyelesaian tugas tersebut. Penilaian hendaknya
diberikan secara langsung setelah tugas diselesaikan, hal ini di samping
akan menimbulkan minat dan semangat belajar peserta didik, juga
menghindarkan bertumpuknya pekerjaan peserta didik yang harus
diperiksa.

Demikian pentingnya pemberian tugas sehingga siswa dapat lebih

mendalami dan menghayati bahan yang telah diberikan. Metode pemberian

tugas dapat diartikan sebagai suatu format interaksi belajar mengajar yang

ditandai dengan adanya satu atau lebih tugas yang diberikan guru, dimana

penyelesaiannya dapat dilakuakn secara perorangan maupun kelompok

sesuai dengan petunjk pemberian tugas tersebut.

Pendapat para ahli diatas juga mengisyaratka bahwa pemberian tugas secara

terstuktur setiap selesai proses pembelajaran juga dapat memberikan



37

rangsangan yang berarti bagi peserta didik agar lebih mendalami dan

menekuni suatu topik atau materi pembelajaran. Dengan adanya tugas

terstruktur obyek didik dirangsang untuk selalu memanfaatkan waktu

dengan baik sehingga mengurangi kegiatan kegiatan di luar sekolah yang

kurang bermanfaat. Dengan demikian pemberian tugas yang terstruktur

sangat positif dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa dan juga

memberikan penekanan tentang posisi esensial dari pelaksaan tugas secara

terstruktur, sebagai salah satu komponen yanag terkait dalam proses belajar

mengajar yang perlu mendapat perhatian secara wajar.

2.1.7.1 Penugasan Proyek

Menurut Purnomo (2015: 53) tugas proyek adalah tugas yang diberikan

kepada peserta didik dan harus diselesaikan menurut periode waktu

tertentu. Tugas ini dapat berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta

didik dengan tahapan mulai dari perencanaan, pengumpulan data,

pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data.

Proyek merupakan suatu cara yang baik untuk melibatkan peserta didik

dalam situasi pemecahan masalah. Situasi ini merupakan materi yang

berhubungan dengan dunia nyata dan disiplin ilmu lain, (Purnomo, 2015:

54). Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penugasan

proyek merupakan suatu konteks pemecahan masalah yang dapat

digunakan oleh peserta didik untuk mengungkap, mempelajari,

memikirkan, dan mencapai ide-ide yang mengembangkan pemahaman
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mereka. Adapun tahapan dalam melakukan investigasi proyek antara lain

menurut pendapat Purnomo (2015:55) adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan; guru maupun peserta didik terlebih dahulu
merencanakan topik apa yang akan menjadi proyek.

2. Pengumpulan data; peserta didik melakukan pengumpulan data yang
menjadi topic atau kajian

3. Pengolahan data; peserta didik mengolah data yang telah
dikumpulkan

4. Penyajian data; peseta didik menyajikan data yang telah diolah
sebagai hasil investigasi.

2.1.7.2 Penugasan Portofolio

Portofolio dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses

pembelajaran dikenal sebagai kumpulan hasil karya peserta didik

(Purnomo, 2015: 63). Pendapat tersebut juga sesuai dengan pengertian

portofolio menurut Depdiknas (2007) yang menyatakan bahwa

portofolio adalah kumpulan hasil karya peserta didik, sebagai hasil

pelaksanaan tugas kinerja, yang ditentukan oleh pendidiknatau oleh

peserta didik bersama pendidik, sebagai bagian dari usaha mencapai

tujuan belajar, atau kompetensi yang sudah ditetapkan kurikulum.

Penugasan portofolio pada dasarnya adalah bagian dari metode

pembelajaran berbasis potofolio atau portofolio based learning.

Pembelajaran berbasis portofolio merupakan turunan dari teori belajar

kontruktivisme yang pada prinsipnya menggambarkan bahwa siswa

membentuk atau membangun pengetahuan melalui interaksi dengan

lingkungannya (Fajar, 2010). Pembelajaran ini juga sebagai upaya agar



39

siswa memperoleh pengalaman langsung terhadap objek dalam

pembelajaran.

Pada dasarnya terdapat dua bentuk portofolio yaitu portofolio produk

dan portofolio proses. Portofolio proses merupakan portofolio yang

menekankan pada tinjauan bagaimana siswa dapat diamati dan dinilai

dari waktu ke waktu. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana

siswa belajar, berkreasi, termasuk melalui dari draft awal, bagaimana

proses awal itu terjadi, dan tentunya sepanjang siswa dinilai. Supranta

dan Hatta menyatakan dalam portofolio proses berbagai macam tugas

yang setara atau yang berbeda disajikan pada peserta didik. Proses ini

akan membuat semua pihak, guru maupun siswa mengenal kemajuan

yang telah dicapai oleh peserta didik. Sedangkan portofolio hasil adalah

portofolio yang menekankan pada tinjauan haisl terbaik yang telah

dilakukan oleh siswa, tanpa memperhatikan bagaimana proses untuk

mencapai evidence tersebut. Portofolio semacam ini bertujuan untuk

mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah

dicapai.

Menurut Winataputra (2007: 17), portofolio kelas berisi bahan-bahan

seperti pernyataan-pernyataan tertulis seperti: peta, grafik, fotografi, dan

karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan sebagai berikut.

1. Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah
yang telah dipilih.

2. Hal-hal yang telah dipelajari atau akan dipelajari siswa berkenaan
dengan alternative-alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut.

3. Kebijakan public yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk
mengatasi masalah tersebut.
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4. Rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam
mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka
usulkan.

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa portofolio juga dapat

menimbulkan beberapa efek positif pada diri peserta didik dan pada dri guru

itu sendiri, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan guru bersama

peserta didik menjadi proses yang menyenangkan, kreatif, integrative, dan

reflektif.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai pembanding atau acuan

dalam melakukan kajian penelitian. Hasil penelitian yang dijadikan

pembanding atau acuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel.2 Hasil Penelitian yang relevan
No Nama Judul Hasil Penelitian
1 Linda

Krisna Wati
(2010)

Studi Comparative
Hasil Belajar
Akuntansi Dengan
Menggunakan
Pembelajaran Learning
Cycle dan Probing
Prompting Pada Siswa
Kelas IX IPS di SMA
Negeri 1 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2011/2012

Ada perbedaan trata-rata
hasil belajar siswa antara
pembelajaran Learning
Cycle dan Probing
Prompting. Data kuantitatif
yang diperoleh
mengungkapkan bahwa
hasil belajar siswa pada
pembelajaran Learning
Cycle lebih tinggi
dibandingkan pada model
Probing Prompting

2 Sindy
Karina
(2014)

Efektivitas
Keterampilan Siswa
pada Mata Pelajaran
IPS Terpadu yang
Pembelajarannya
Menggunakan Model
Time Token dan STAD
pada siswa SMP Negeri
22 Bandar Lampung

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
penerapan model
pembelajaran kooperatif
tipe time token arends lebih
efektiv dibandingkan model
STAD dalam meningkatkan
keterampilan social siswa.
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3 Annisa
Yulistia
(2014)

Model Pembelajaran
Berbasis Proyek untuk
Meningkatkan
Kemampuan
Pemecahan Masalah
dan Hasil Belajar Siswa
Kelas VII SMP Negeri
1 Metro tahun
Pelajaran 2013/2014

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
penerapan pembelajaran
berbasis proyek dapat
meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah dan
hasil belajar siswa. Hal ini
terbukti dari hasil observasi
terdapat peningkatan
kemampuan pemecahan
masalah oleh siswa pada
siklus II. Dimana pada
siklus I sebelumnya hanya
18 siswa yang aktif dalam
pembelajaran sementara
pada siklus II jumlah siswa
aktif naik menjadi 29 orang
siswa. Sedangkan rata-rata
hasil belajar yang
sebelumnya pada siklus I
hanya sebesar 78,55 pada
siklus II naik menjadi 82,43

4 Dwipa
Fredy Putri
(2014)

Peningkatan Berpikir
Kritis Siswa
menggunakan Model
Pembelajaran
Portofolio pada Mata
Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
kemampuan berpikir kritis
siswa masih dalam kategori
kurang baik pada siklus I,
namun pad siklus II dan III
dengan menggunakan
portofolio yang berasal dri
surat kabar dan dan juga
internet menunjukkan
bahwa kemampuan berpikir
kritis siswa semakin
meningkat.

2.3 Kerangka Pikir

Kemampuan berfikir tiap-tiap individu tentu memiliki perbedaan, hal ini

tentu akan berdampak pada hasil belajar siswa yang berbeda satu sama lain.

Untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar siswa
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tingkat SMA sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik internal

maupun eksternal. Disisi lain hasil belajar kognitif dalam kenyataanya pada

sebagian besar tingkat pendidikan SMA masih hanya menekankan agar

siswa dapat mengetahui dan belum sampai kejenjang mmemahami, sehingga

kemampuan siswa dalam memahami dan mengingat pelajaran dalam jangka

waktu panjang belum terlatih secara optimal. Hal ini memiliki efek jangka

panjang ketika peserta didik akan dan sedang mengenyam pendidikan di

tingkat perguruan tinggi.

Peserta didik yang selama menjalankan proses pembelajran di tingkat SMA

kemampuan berpikir kurang terlatih dan hasil belajarnya rendah akan

mengalami kesulitan saat mengikuti seleksi SBMPTN untuk menuju

Perguruan Tinggi Negeri karena soal-soal yang diujikan memiliki tingkat

kesulitan yang sangat tinggi serta membutuhkan analisa dan pemahaman

yang mendalam terhadap materi tertentu. Selain itu proses pembelajaran di

Perguruan Tinggi yang cenderung lebih menekankan kepada kemandirian

belajar secara tidak langsung memaksa indiviidu dua kali lipat lebih matang

dalam hal mempersiapkan, menerima, menganalisa, serta menyimpulkan

ilmu yang dituttut selama pembelajaran, sehingga siswa yang kemampuan

berpbelajarnya tidak terlatih cenderung akan mengalami kesulitan untuk

mengikuti pembelajaran.

Faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar adalah kreatifitas dalam

proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran yang

tepat sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan para siswa. Namun pada
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kenyataannya model pembelajaran konvensional masih cenderung

mendominasi proses pembelajaran. Model pembelajaran konvensional

adalah model pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaiakan

materi secara lisan kepada siswa, di sini peran guru lebih aktif dibanding

dengan siswa. Hal ini menjadikan siswa tau akan pelajaran tetapi belum

dapat dikategorikan menguasai pelajaran. Model pembelajaran kooperatif

adalah salah satu cara untuk membantu siswa dalam mengalami kesulitan

belajar dengan dibantu dengan teman sebaya yang lebih memahami materi

pada pembelajaran tersebut. Model pembelajaran kooperatif atau model

pembelajaran berkelompok pada penelitian ini adalah model pembelajaran

tipe Probing Prompting dan model pembelajaran tipe Time Token.

Model pembelajaran Probing Prompting adalah pembelajaran dengan cara

guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang bersifat menuntun dan

menggali sehingga terjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan tiap

siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari.

Model pembelajaran Time Token adalah salah satu contoh kecil dari

penerapan demokratis di sekolah. Dua model pembelajaran ini sangat

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis para siswa.

Variabel Independen atau yang mempengaruhi pada penelitian ini adalah

model pembelajaran Probing Prompting dan Time Token. Variabel

Dependen atau yang dipengaruhi pada penelitian ini adalah kemampuan

berpikir kritis melalui model pembelajaran tersebut. Variabel moderator

dalam penelitian ini adalah konsep diri.
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1. Perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
probing prompting dan siswa yang pembelajarannya menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe time token

Kegiatan pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model–model

pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas dan

hasil belajar. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat

memaksimalkan hasil belajar peserta didik, meskipun faktor yang lain juga

dapat menentukan. Permasalahannya adalah bagaimana memberi gambaran

yang jelas kepada siswa tentang isi pokok bahasan ekonomi, agar siswa

dalam pembelajaran mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Karena

belajar yang menarik adalah dengan mengalami sendiri, dan dalam

pembelajaran itu siswa memaksimalkan panca inderanya untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam

benaknya sedangkan guru memberikan kemudahan untuk proses ini dengan

memberi kesempatan siswa untuk menemukan dan menetapkan ide-ide

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar

menggunakan strategi dalam diri mereka sendiri. Teori ini berkembang dari

kerja aliran kognitif.

Model pembelajaran merupakan proses atau cara untuk menempuh

pembelajaran, dengan model pembelajaran yang kreatif akan menimbulkan

kesan yang menyenangkan bagi para siswa dan akan mempermudah para

siswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang ia hadapi. Probing prompting

dan time token merupakan model pembelajaraan kooperatif atau model

pembelajaran berkelompok.
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Keunggulan menggunakan model probing prompting:

1. Mendorong siswa aktif berfikir.
2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang

kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali.
3. Perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau

diarahkan kepada suatu diskusi.
4. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa,

sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali
tegar.

5. Sebagai cara meninjau kembali bahan ajar yang lampau.
6. Mengembangkan keberanian dan ketrampilan siswa dalam

menjawab dan mengemukakan pendapat.

Keunggulan model pembelajaran time token menurut Huda (2014: 240-241)

sebagai berikut:

1) mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi,
2) menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak

berbicara sama sekali,
3) membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran,
4) meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek

berbicara),
5) melatih siswa untuk mengemukakan pendapat,
6) menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan,

berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap keterbukaan
terhadap kritik,

7) mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain,
8) mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang

dihadapi,
9) tidak memerlukan banyak media pembelajaran.

Karakteristik antara kedua model pembelajaraan yang berbeda tersebut

memungkinkan adanya perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran probing prompting dengan siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran time token pada mata pelajaran

ekonomi. Kedua model pembelajaran kooperatif tersebut juga memiliki

langkah-langkah yang berbeda. Namun, kedua model tersebut memiliki

kesamaan yaitu pembelajaran secara kelompok yang berpusat pada siswa

dan guru hanya sebagai fasilitator.
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Jika dikaitkan dengan teori belajar behavioristik dengan model hubungan

dan respon maka model probing prompting dan time token dapat

menciptakan stimulus yang berbeda pada siswa untuk belajar. Dalam teori

tersebut belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus

adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon

adalah interaksi atau tanggapan terhadap stimulus yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan menerapkan kedua model pembelajaran

tersebut peneliti menduga adanya perbedaan hasil belajar ekonomi antara

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe probing prompting dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe time token.

2. Perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang diberi
penugasan proyek dan siswa yang diberi penugasan portofolio

Pembelajaran yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar

siswa. Pemberian tugas bertujuan agar siswa dapat lebih mendalami dan

menghayati bahan yang telah diberikan. Metode pemberian tugas dapat

diartikan sebagai suatu format interaksi belajar mengajar yang ditandai

dengan adanya satu atau lebih tugas yang diberikan guru, dimana

penyelesaiannya dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok

sesuai dengan petunjuk pemberian tugas tersebut.

Pemberian tugas secara terstuktur setiap selesai proses pembelajaran juga

dapat memberikan rangsangan yang berarti bagi peserta didik agar lebih
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mendalami dan menekuni suatu topik atau materi pembelajaran. Dengan

adanya tugas terstruktur obyek didik dirangsang untuk selalu memanfaatkan

waktu dengan baik sehingga mengurangi kegiatan kegiatan di luar sekolah

yang kurang bermanfaat. Dengan demikian pemberian tugas yang terstruktur

sangat positif dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa dan juga

memberikan penekanan tentang posisi esensial dari pelaksaan tugas secara

terstruktur, sebagai salah satu komponen yang terkait dalam proses belajar

mengajar yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini menggunakan dua

jenis penugasan yang nantinya akan diberikan kepada siswa sebagai bentuk

perlakuan disamping penerapan model pembelajaran. Kedua jenis penugasan

tersebut adalah penugasan proyek dan penugasan portofolio.

Penugasan proyek merupakan suatu cara yang baik untuk melibatkan peserta

didik dalam situasi pemecahan masalah. Situasi ini merupakan materi yang

berhubungan dengan dunia nyata dan disiplin ilmu lain, (Purnomo, 2015:

54). Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penugasan

proyek merupakan suatu konteks pemecahan masalah yang dapat digunakan

oleh peserta didik untuk mengungkap, mempelajari, memikirkan, dan

mencapai ide-ide yang mengembangkan pemahaman mereka.

Depdiknas (2007) yang menyatakan bahwa portofolio adalah kumpulan

hasil karya peserta didik, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja, yang

ditentukan oleh pendidiknatau oleh peserta didik bersama pendidik, sebagai

bagian dari usaha mencapai tujuan belajar, atau kompetensi yang sudah

ditetapkan kurikulum. Sehingga dpat diketahui bahwa pembelajaran ini juga
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sebagai upaya agar siswa memperoleh pengalaman langsung terhadap objek

dalam pembelajaran.

3. Interaksi antara model pembelajaran dengan bentuk penugasan pada
mata pelajaran ekonomi

Desain penelitian ini dirancang untuk menyelidiki pengaruh antara dua

model pembelajaran yaitu probing prompting dan time token terhadap hasil

belajar ekonomi. Dalam penelitian ini diduga bahwa ada pengaruh yang

berbeda dengan adanya perlakuan berbeda pada bentuk penugasan. Pada

model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting yang tahap

pembelajarannya menggunakan probing question sebagai suatu stimulus

yang diberikan oleh guru yang diberikan pada siswa dengan tujuan agar

siswa dapat mengaitkan materi yang dipelajari dapat menemukan sendiri

materi yang diajarkan secara menyeluruh yang menunjukkan tingkat

pemahaman, kedalaman dan perluasan materi yang ada pada diri siswa.

Senada dengan teori Ausubel (Dahar, 1996: 17) bahwa faktor yang paling

penting yang mempengaruhi belajar ialah sesuatu yang telah diketahui siswa

dan dalam mengajar guru hendaknya berawal dari hal tersebut. Siswa juga

dapat menghasilkan informasi itu dengan menghubungkannya pada konsep-

konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya.

Peneliti menduga dengan pembelajaran tipe ini siswa yang diberi penugasan

proyek dalam pembelajaran ekonomi hasil belajarnya lebih baik. Sebaliknya

model pembelajaran time token akan lebih rendah jika diberi penugasan

proyek, karena pada pembelajaran time token siswa dituntut untuk mampu

mengemukakan pendapat mereka untuk itu dibutuhkan sumber dan bahan
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informasi bagi siswa agar mereka dapat memenuhi kewajiban Sedangkan

hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran time token di duga

lebih tinggi hasilnya jika diberikan penugasan potofolio. Hal tersebut diduga

karena karakter pembelajaran time token yang menuntut siswa agar

mengemukakan pendapatnya sebanyak jumlah kartu bicara yang

dimilikinya. Dengan adanya pemberian tugas portofolio yang dipersiapkan

oleh siswa sendiri baik berasal dari kliping di media cetak maupun hasil

mengunduh dari internet, diharapkan siswa dapat menjadikan tugas

portofolio tersebut sebagai bahan informasi bagi mereka dalam

mengemukakan pendapat.

Berdasarkan uraian tersebut diduga ada interaksi antara model pembelajaran

dengan bentuk soal mata pelajaran ekonomi. Dugaan tersebut karena adanya

kemungkinan perbedaan hasil belajar berbeda yang tidak searah, dimana

hasil belajar probing prompting akan lebih tinggi menggunakan bentuk

penugasan proyek dan hasil belajar pada kelompok time token akan lebih

besar jika diberikan bentuk penugasan portofolio.

4. Rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting
dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe time token dengan diberi bentuk
penugasan proyek

Pembelajaran probing prompting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan.

Pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut probing

question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk
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mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa yang bermaksud untuk

mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas,

akurat serta beralasan Suherman (2001:160).

Model pembelajaran Probing Prompting cocok diterapkan pada suatu topik

yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman yang

dialami sendiri. Berdasarkan teori mengenai model pembelajaran probing

Prompting tersebut, jelas bahwa model pembelajaran probing Prompting

dapat mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan lebih bermakna.

Artinya siswa dituntut selalu berfikir tentang suatu persoalan dan mereka

mencari sendiri cara penyelesaiannya. sehingga peserta didik menjadi lebih

terlatih untuk selalu menggunakan keterampilan pengetahuannya, sehingga

pengetahuan dan pengalaman belajar peserta didik dapat tertanam dalam

jangka waktu yang cukup lama.

Adapun penugasan proyek merupakan suatu bentuk penugasan yang juga

melibatkan peserta didik dalam situasi pemecahan masalah. Proyek juga

akan memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan siswa

pada pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan,

dan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan informasi. Tugas proyek

juga menekankan pada keterampilan dalam mengumpulkan,

mengorganisasikan, mengevaluasi dan menyajikan informasi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menduga bahwa rata-rata hasil

belajar ekonomi siswa yang diberi penugasan proyek dan pembelajarannya

menggunakan model kooperatif tipe probing promting akan lebih tinggi
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dibandingkan model pembelajaran tipe time token. Hal ini disebabkan

karena penugasan proyek dan pembelajaran probing promting sama-sama

mengarah pada tujuan yang sama yaitu melibatkan peserta didik dalam

situasi pemecahan masalah yang melibatkan mereka secara langsung dan

menaitkannya dengan pengalaman sehari-hari.

5. Rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting
dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe time token dengan diberi bentuk
penugasan portofolio

Penerapan model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai tipe, dua

diantaranya adalah tipe probing prompting dan time token. Kedua model

pembelajaran ini memiliki langkah-langkah yang berbeda. Kedua model

pembelajaran ini juga memberikan cara yang berbeda untuk meningkatkan

minat, motivasi, serta hasil belajarnya. Model pembelajaran Time Token

berdasarkan pemikiran Arends merupakan model pembelajaran yang

bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan

kesempatan untuk memberikan konstribusi dalam menyampaikan pendapat

mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain. Model

ini memiliki struktur pengajaran yang sangat cocok digunakan untuk

menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali.

Model pembelajaran ini diduga dapat membantu untuk mengembangkan

kemampuan berpikir siswa. Dimana pemahaman tentang materi oleh siswa

dalam model ini sangat diutamakan terutama dalam bentuk diskusi yang

kebanyakan pendapatnya harus memiliki dasar yang kuat untuk sebuah



52

argument. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk berargumentasi sehingga

hal ini pun akan memicu mereka untuk melatih kemampuan berpikirnya.

Adapun penugasan portofolio yang pada dasarnya merupakan kumpulan

hasil karya siswa atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan

secara baik dan teratur. Portofolio yang merupakan kumpulan pekerjaan

siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan

yang telah ditentukan diduga dapat mendukung model pembelajaran time

token. Hal ini dikarenakan pembelajaran time token yang menekankan siswa

untuk mengemukakan pendapat tentunya secara tidak langsung juga

menuntut siswa untuk memiliki sumber informasi yang mencukupi agar

siswa dapat memenuhi kewajibannya untuk berargument selama proses

pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menduga bahwa rata-rata hasil

belajar ekonomi siswa yang diberi penugasan prortofolio dan

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe time token akan lebih

tinggi dibandingkan model pembelajaran tipe probing prompting. Hal ini

disebabkan karena penugasan portofolio dan pembelajaran time token sama-

sama memiliki langkah dan tujuan yang saling mendukung dan memperkuat

satu sama lain.
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6. Rata-rata hasil belajar ekonomi yang diberi penugasan proyek
dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang diberi penugasan
portofolio pada pembelajaran kooperatif tipe probing prompting

Pembelajaran model probing prompting adalah merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif. Menurut arti katanya, probing adalah

penyelidikan, pemeriksaan dan prompting adalah mendorong atau

menuntun. Penyelidikan atau pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh

sejumlah informasi yang telah ada pada diri siswa agar dapat digunakan

untuk memahami pengetahuan atau konsep baru.

Pembelajaran probing prompting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan.

Pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut probing

question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk

mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa yang bermaksud untuk

mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas,

akurat serta beralasan Suherman (2001:160). Probing question dapat

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih memahami secara

mendalam suatu masalah hingga mencapai suatu jawaban yang dituju.

Proses pencarian dan penemuan jawaban atas masalah tersebut peserta didik

berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah

dimilikinya dengan pertanyaan yang akan dijawabnya. Untuk itu dalam

penerapan model pembelajaran ini diperlukan adanya pemberian tugas yang

tujuannya untuk mendukung pembelajaran. Adapun penugasan proyek

merupakan penugasan yang diberikan kepada peserta didik dan berupa
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investigasi, bentuk penugasan juga melibatkan peserta didik dalam situasi

pemecahan masalah.

Proyek juga akan memberikan informasi tentang pemahaman dan

pengetahuan siswa pada pembelajaran, kemampuan siswa dalam

mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan siswa untuk

mengkomunikasikan informasi. Tugas proyek juga menekankan pada

keterampilan dalam mengumpulkan, mengorganisasikan, mengevaluasi dan

menyajikan informasi. Sehingga penugasan proyek ini diduga akan lebih

cocok untuk diterapkan pada pembelajaran probing promting. Hal ini juga

dikarenakan pembelajaran probing promting yang menekankan pada

penyelidikan dan pemeriksaan yang pada dasarnya sama dengan investigasi

yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas proyek.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menduga bahwa rata-rata hasil

belajar ekonomi siswa yang diberi penugasan proyek akan lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang diberi penugasan potofolio untuk model

pembelajaran tipe probing prompting. Hal ini disebabkan karena penugasan

proyek lebih memiliki beberapa persamaan yang dapat mendukung dan

memperkuat penerapan model pembelajaran probing promting dalam

meningkatkan hasil belajar siswa.
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7. Rata-rata hasil belajar ekonomi yang diberi penugasan proyek
dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang diberi penugasan
portofolio pada pembelajaran kooperatif tipe time token

Strategi pembelajaran Time Token merupakan salah satu contoh kecil dari

penerapan pembelajaran demokratis di sekolah hal ini dikemukakan oleh

Arends dalam Huda (2014: 239). Proses pembelajaran yang demokratis

adalah proses belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek. Sepanjang

proses belajar, aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama. Dengan kata

lain mereka selalu dilibatkan secara aktif.

Model pembelajaran berkelompok ini memiliki tujuan untuk meningkatkan

keaktifan sisawa dalam pelajaran dan untuk mengurangi siswa yang

mendominasi di kelas. Model pembelajaran ini menggunakan kartu bicara

untuk menekan siswa yang kurang aktif menjadi aktif. Siswa diberi 3-5

kartu bicara tergantung dengan alokasi waktu yang ada. Proses

pembelajarannya siswa harus berbicara atau mengungkapkan pendapat

dengan kartu tersebut sampai habis, masing-masing kartu diberikan waktu

±30detik untuk berbicara, siswa yang sudah mendapat giliran berbicara

diperbolehkan bicara lagi ketika sudah mendapat pergantian dari temannya,

tidak diperbolehkan siswa mendominasi kelas dengan kata lain siswa tidak

boleh berbicara secara berderet.

Adapun penugasan portofolio yang pada dasarnya merupakan kumpulan

hasil karya siswa atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan

secara baik dan teratur. Portofolio yang merupakan kumpulan pekerjaan

siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan
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yang telah ditentukan diduga dapat mendukung model pembelajaran time

token. Hal ini dikarenakan pembelajaran time token yang menekankan siswa

untuk mengemukakan pendapat tentunya secara tidak langsung juga

menuntut siswa untuk memiliki sumber informasi yang mencukupi agar

siswa dapat memenuhi kewajibannya untuk berargument selama proses

pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menduga bahwa rata-rata hasil

belajar ekonomi siswa yang diberi penugasan portofolio akan lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang diberi penugasan proyek untuk model

pembelajaran tipe time token. Hal ini disebabkan karena penugasan

portofolio lebih memiliki kecenderungan yang dapat mendukung dan

memperkuat penerapan model pembelajaran time token dalam meningkatkan

hasil belajar siswa.

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Diagram 1. Paradigma Penelitian

Model
Pembelajaran

Probing
Promting (X1)

Penugasan
Proyek

Hasil
Belajar(Y)

Penugasan
Portofolio

Hasil Belajar
(Y)

Time Token
(X2)

Penugasan
Proyek

Hasil
Belajar(Y)

Penugasan
Portofolio

Hasil Belajar
(Y)
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2.4 Hipotesis

Hipotesis berasal dari penggalan kata “Hypo” yang artinya “Dari Bawah”

dan kata “Thesa” yang artinya “Kebenaran”. Hipotesis adalah anggapan

dasar mengenai satu teori yang bersifat sementara, yang kebenarannya masih

perlu diuji dibawah kebenaran atau dapat diuji untuk bisa dibuktikan benar

atau tidaknya peneliti perlu mengadakan penelitian (Suharsimi Arikunto,

2005 : 64).

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, keterangan teori dan

kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar  siswa yang pembelajarannya

menggunakan model probing prombting dan time token pada mata

pelajaran ekonomi.

2. Ada perbedaan hasil belajar  siswa yang diberikan penugasan bentuk

proyek dan penugasan bentuk portofolio pada mata pelajaran ekonomi.

3. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan penugasan siswa

bentuk proyek dan portofolio pada mata pelajaran ekonomi.

4. Rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi  yang

pembelajarannya menggunakan model probing promting lebih tingggi

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

time token untuk siswa yang diberi penugasan proyek.

5. Rata- rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran probing promting
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lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model time token untuk siswa yang diberi penugasan

bentuk portofolio.

6. Rata- rata hasil belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi yang diberi

penugasan bentuk proyek lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang

diberi penugasan bentuk portofolio dengan menggunakan model

pembelajaran probing prompting.

7. Rata- rata hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi yang diberi

penugasan bentuk proyek lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang

diberi penugasan bentuk portofolio dengan menggunakan model

pembelajaran time token.


