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ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBING PROMPTING
DAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND
COMPOSITION (CIRC) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR

ANALITIS DENGAN MEMPERHATIKAN GAYA BELAJAR SISWA PADA
MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X SMA NEGERI 1 TERBANGGI

BESAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

DELLA DAMAYANTI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir analitis siswa
pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Probing
Prompting (PP) dan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
dengan memperhatikan gaya belajar siswa yaitu audiotori dan visual. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu dengan
pendekatan komparatif. Populasi penelitian ini ialah seluruh siswa kelas X SMA
N 1 Terbanggi Besar Tahun Pelajran 2015/2016 dengan jumlah sampel sebanyak
67 siswa yang ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Pengujian
hipotesis menggunakan rumus analisis varian dua jalan dan t-test dua sampel
independen.

Hasil analisis data menunjukkan (1) Ada perbedaan signifikan antara kemampuan
berpikir analitis siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe probing prompting dan siswa yang pembelajarannya menggunakan
model kooperatif tipe CIRC pada mata pelajaran ekonomi, (2) Ada perbedaaan
signifikan antara kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar
audiotori dan visual pada mata pelajaran ekonomi, (3) Ada pengaruh antara model
pembelajaran dengan gaya belajar terhadap kemampuan berpikir analitis, (4)
Model pembelajaran probing prompting lebih efektif dibandingkan dengan model
CIRC untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis bagi siswa yang memiliki
gaya belajar audiotori, (5) Model pembelajaran CIRC lebih efektif dibandingkan
dengan model probing prompting untuk meningkatkan kemampuan berpikir
analitis bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, (6) Kemampuan berpikir



analitis siswa yang memiliki gaya belajar audiotori lebih tinggi daripada siswa
yang memiliki gaya belajar visual dengan menggunakan model pembelajaran
probing prompting, (7) Kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya
belajar visual lebih tinggi daripada siswa yang memiliki gaya belajar audiotori
dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC)

Kata kunci: kemampuan berpikir analitis, probing prompting, cooperative
integrated reading and composition, gaya belajar
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi

tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional.

Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) mengartikan

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sprititual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
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negara. Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut maka terbentuklah

berbagai macam  lembaga pendidikan di negara ini seperti sekolah,

lembaga-lembaga bimbingan belajar, dan masih banyak lagi.

Lembaga pendidikan seperti sekolah memiliki peranan penting dalam

melaksanakan program pendidikan. Sekolah merupakan institusi

pendidikan sekaligus bertugas untuk mengembangkan potensi-potensi

yang dimiliki oleh peserta didik baik dari segi pengetahuan, sikap dan

keterampilan agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan dengan

baik. Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan, khususnya pendidikan

formal yang berlangsung di sekolah, merupakan interaksi aktif antara guru

dan siswa. Tugas dan tanggung-jawab utama seorang guru adalah

mengelola pembelajaran yang efektif, dinamis, efisien, dan kondusif, yang

ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua

subjek pembelajaran. Peran guru dalam proses pembelajaran, bukanlah

mendominasi, tetapi membimbing dan mengarahkan siswa untuk aktif

memperoleh pemahamannya berdasarkan segala informasi yang siswa.

Peran guru dalam pendidikan formal juga disesuaikan dengan jenjang

pendidikan tempat ia mengajar. Sekolah atau lembaga pendidikan formal

di Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA

hingga Perguruan Tinggi dan terdapat ribuan lembaga pendidikan formal

yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

SMA N 1 Terbanggi Besar merupakan salah satu lembaga pendidikan

negeri yang ada di kabupaten Lampung Tengah. SMA N 1 Terbanggi
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Besar ini mengajarkan dua bidang ilmu, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam

(IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Salah satu kompetensi dari

Ilmu Sosial yang diberikan di Sekolah Menengah Atas adalah mata

pelajaran ekonomi, yang diberikan di kelas X, XI IPS, dan XII IPS.

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 cakupan ilmu ekonomi dan

terbatasnya waktu yang tersedia membuat standar kompetensi dan

kompetensi dasar ini dibatasi dan difokuskan kepada fenomena empirik

ekonomi yang ada di sekitar peserta didik, sehingga peserta didik dapat

merekam peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar lingkungannya dan

mengambil manfaat untuk kehidupannya yang lebih baik.

Mata pelajaran ekonomi juga berfungsi membekali siswa dengan

pengetahuan dan keterampilan dasar agar mampu mengambil keputusan

secara rasional tindakan ekonomi dalam menentukan berbagai pilihan.

Tujuan mata pelajaran ekonomi SMA menurut Permendiknas No. 22

Tahun 2006 tentang Standar Isi mata pelajaran Ekonomi SMA adalah:

a. memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa
dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang
terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan Negara.

b. menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi
yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

c. membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan
memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen
dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga,
masyarakat, dan Negara.
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d. membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai
sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala
nasional maupun internasional. (sumber: Rachmawati, dian.2012.)

Belum tercapainya seluruh tujuan dari mata pelajaran ekonomi seperti

yang telah dijelaskan di atas, disebabkan karena proses pembelajaran

ekonomi di SMA selama ini masih memiliki banyak persoalan. Pertama,

pola pembelajaran yang  diterapkan masih terpusat pada guru (teacher

oriented), sehingga siswa kurang diberi kesempatan untuk mengem-

bangkan kreativitas dalam berpikir dan belum terlibat dalam proses

pembelajaran. Kedua, penerapan pembelajaran kooperatif untuk materi

ekonomi belum secara jelas memenuhi prosedur pembelajaran kooperatif.

Ini terlihat dalam proses pembelajaran yang hanya di dominasi oleh

beberapa siswa yang sama, sementara siswa lain kurang berpartisipasi

dalam diskusi kelas. Selain itu hal lain yang menjadi persoalan dalam

pembelajaran ialah ketidaksesuaian model pembelajaran yang digunakan

oleh guru dengan gaya belajar yang dimiliki siswanya. Kelemahan

tersebut akan berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir analitis

dan hasil belajar siswa.

Pada jenjang pendidikan SMA, pembelajaran memiliki proporsi yang lebih

besar dalam mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik terutama

kemampuan siswa dalam hal berpikir analitis. Suherman dan Sukjaya

(1990: 49) menyatakan bahwa kemampuan analisis adalah kemampuan

untuk merinci atau menguraikan suatu masalah (soal) menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil (komponen) serta mampu untuk memahami



5

hubungan diantara bagian-bagian tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh

Bloom yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir analitis menekankan

pada pemecahan materi ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus atau

kecil dan mendeteksi hubungan-hubungan dan bagian-bagian tersebut dan

bagian-bagian itu diorganisir.

Siswa memiliki kemampuan analitis rendah akan menemui banyak kesulitan

dalam memecahkan masalah. Untuk itu pada jenjang pendidikan SMA

yang secara proporsional pembelajaran ranah kognitifnya lebih besar,

seharusnya pengembangan kemampuan berpikir analitis siswa lebih

diperhatikan. Akan tetapi, kemampuan berpikir tiap-tiap individu tentu

memiliki perbedaan.  Dimana untuk mencapai keberhasilan dalam

meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa khususnya tingkat SMA

sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik internal maupun

eksternal. Berdasarkan observasi awal dan wawancara terhadap guru

bidang studi ekonomi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar bahwa apabila

siswa diberikan soal yang terkait dengan analisis, masih terdapat banyak

siswa yang mengalami kesulitan untuk menjawab  atau memberikan

pendapatanya terkait soal atau permasalahan tersebut. Siswa banyak yang

belum mampu menguraikan atau memisahkan suatu hal ke dalam bagian-

bagiannya dan mencari keterkaitan antara bagian-bagian tersebut serta

meramalkan atau menggambarkan kesimpulan atau putusan. Berikut tabel

data kemampuan berpikir analitis siswa SMA N 1 Terbanggi Besar.
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Tabel 1.1 Fakta Kemampuan Berpikir Analitas Siswa
No Indikator Fakta di lapangan
1. Keterampilan

memperinci masalah
Masi banyak siswa yang belum mampu
menguraikan sesuatu dengan baik,
terbukti dari banyaknya siswa yang
memilih jawaban salah ketika soal
mengacu pada penguraian suatu hal.

2. Keterampilan
mengidentifikasi
masalah

Hanya sebagian kecil siswa yang
memiliki jawaban benar saat diberi soal
yang berhubungan dengan identifikasi
atau memasukkan suatu hal kedalam
bagiannya.

3. Keterampilan
menentukan hukum
sebab akibat

Masih ada beberapa siswa yang memilik
banyak jawaban salah ketika diberikan
soal sebab akibat.

4. Keterampilan
mengilustrasi masalah

Sebagian besar siswa memiliki jawaban
kurang tepat saat diberi soal berupa
ilustrasi suatu  masalah.

5. Keterampilan membuat
hipotesis

Sebagian besar siswa belum mengerti
apa itu hipotesis dan bagaimana cara
membuat atau merumuskannya.

6. Keterampilan menarik
kesimpulan

Rata-rata siswa menjawab pilihan yang
salah ketika diberi soal yang
mengharuskan mereka menggambarkan
kesimpulan dari suatu kejadian.

7. Keterampilan
mengevaluasi dan
menilai

Hampir seluruh siswa tidak mengetahui
bagaimana melakukan evaluasi terhadap
penyelesaian masalah yang  mereka
lakukan. Hal ini terlihat saat guru
meminta siswa untuk menilai temannya
pada saat diskusi. Siswa mengalami
kesulitan untuk menilai temannya pada
saat diskusi sesuai dengan kriteria yang
ada.

Sumber: wawancara kepada guru mata pelajaran ekonomi kelas X SMA N
1 Terbanggi Besar

Keadaan tersebut juga tercermin pada tabel 1.2 yang merupakan nilai

ujian semester tahun 2014/2015.
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Tabel 1.2 Hasil Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Ekonomi Siswa
Kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Tahun 2014/2015

No
Kelas Nilai < 75 Nilai ≥75 Jumlah Siswa

1. X A 15 15 30

2. X B 16 14 30

3. X C 18 13 31

4. X D 15 15 30

5. X E 17 14 31

6. X F 17 14 31

7. X G 16 15 31

8. X H 15 15 30

9. X I 18 12 30

10. X J 16 14 30

Jumlah Siswa 163 141 304

Persentase 57,57% 43,43% 100%

Sumber : Arsip Nilai Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA Negeri
1 Terbanggi Besar Tahun 2014/2015

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 di atas menyiratkan bahwa aktivitas siswa

selama proses pembelajaran dan kemampuann berpikir analitis siswa di

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar belum optimal. Mengatasi permasalahan

tersebut, maka diperlukan model pembelajaran yang tepat untuk

mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa

sehingga kegiatan pembelajaran lebih menarik, mengedepankan partisipasi

serta keaktifan siswa. Selain  itu hal penting lain yang selama ini kurang

diperhatikan oleh guru saat pembelajaran  ialah gaya belajar siswanya.
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Menurut DePorter & Hernacki (2008 : 110), gaya belajar merupakan

suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur

serta mengolah informasi. Hal tersebut yang mengakibatkan pemahaman,

pemikiran, dan pandangan seorang anak dengan anak yang lain dapat

berbeda, walaupun kedua anak tersebut tumbuh pada kondisi dan

lingkungan yang sama, serta mendapat perlakuan yang sama, maka

sebaiknya penerapan model pembelajaran oleh guru juga harus di-

sesuaikan dengan gaya belajar siswa agar tujuan pembelajaran tercapai

secara optimal. Dua model pembelajaran yang diduga sesuai untuk meng-

atasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe probing prompting dan cooperative integrated reading and

composition (CIRC).

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). Model pembelajaran ini

menuntut siswa mengkonstruksikan konsep, prinsip , aturan menjadi

pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan

sehingga siswa menggunakan kemampuan berpikirnya. Proses tanya jawab
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pada model pembelajaran ini menuntut siswa untuk dapat mendengarkan

dan melakukan komunikasi secara verbal dengan baik. Sedangkan model

pembelajaran CIRC, siswa secara komprehensip belajar dengan

mengembangkan ketrampilan membaca dan menulis. Empat sampai lima

siswa bekerja dalam tim secara cooperative terlibat dalam serangkaian

kegiatan bersama, masing-masing membaca, membuat ikhtisar, saling

membacakan ikhtisar dan saling menanggapi.(Muhamad Nur, 2000 : 28).

Kedua model pembelajaran tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan

serta memiliki langkah yang berbeda. Untuk mengetahui model

pembelajaran yang tepat sehingga dapat diterapkan pada pembelajaran

ekonomi dan memperoleh hasil belajar atau kemampuan berpikir analitis

yang diharapkan, penulis berkeinginan menerapkan kedua model

pembelajaran tersebut di kelas penelitian dan melihat kemampuan berpikir

analitis siswa SMA Negeri 1 terbanggi Besar kemudian membandingkan

hasilnya. Model pembelajaran probing prompting atau model

pembelajaran cooperative integrated reading and composition (CIRC)

yang lebih efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan berpikir

analitis siswa pada proses pembelajaran ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Studi Perbandingan Model Pem-

belajaran Probing Prompting dan Cooperative Integrated Reading and

Composition (CIRC) dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Analitis

dengan Memperhatikan Gaya Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi

Kelas X SMA Negeri 1 terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2015/2016”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan

masalah sebagai berikut.

1. Kegiatan belajar mengajar belum melibatkan siswa secara aktif.

2. Minimnya sumber belajar yang dipakai oleh siswa dalam menunjang

proses pembelajaran.

3. Hanya sebagian kecil saja siswa yang aktif selama proses pem-

belajaran berlangsung

4. Kemampuan berpikir analitis siswa belum optimal.

5. Sebagian besar siswa belum mampu menguraikan suatu hal kedalam

bagian-bagiannya dan meramalkan suatu putusan.

6. Aktivitas siswa belum maksimal selama proses pembelajaran.

7. Kurangnya variasi model pembelajaran yang diterapkan.

8. Penerapan model pembelajaran oleh guru tidak disesuaikan dengan

gaya belajar siswa.

9. Belum diperhatikannya gaya belajar masing-masing siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka

penelitian ini dibatasi dengan masalah keefektifan model pembelajaran

kooperatif tipe probing prompting dean model pembelajaran cooperative

integrated reading and composition (CIRC) dalam meningkatkan

kemampuan berpikir analitis dengan memperhatikan gaya belajar audiotori

dan visual siswa kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar tahun pelajaran

2015/2016.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada

penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan

berpikir analitis siswa pada mata pelajaran ekonomi yang pem-

belajarannya menggunakan model kooperatif tipe probing prompting

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif

tipe cooperative integrated reading and composition (CIRC)?

2. Apakah ada perbedaan signifikan antara kemampuan berpikir analitis

antara siswa yang memiliki gaya belajar visual dan siswa yang

memiliki gaya belajar audiotori?

3. Apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan

gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir analisis?

4. Apakah model pembelajaran probing prompting lebih efektif

dibandingkan dengan model pembelajaran cooperative integrated

reading and composition (CIRC) untuk meningkatkan kemampuan

berpikir analitis siswa bagi siswa yang memiliki gaya belajar audiotori

pada mata pelajaran ekonomi?

5. Apakah model pembelajaran cooperative integrated reading and

composition (CIRC) lebih efektif dibandingkan dengan model

pembelajaran Probing Prompting untuk meningkatkan kemampuan

berpikir analitis siswa bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual

pada mata pelajaran ekonomi?
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6. Apakah kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar

audiotori lebih tinggi dibandingkan dengan siswa  yang memiliki gaya

belajar visual yang pembelajarannya menggunakan model pem-

belajaran probing prompting?

7. Apakah kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar

audiotori lebih rendah dibandingkan dengan siswa  yang memiliki

gaya belajar visual yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajran cooperative integrated reading and composition (CIRC)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan

rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perbedaan antara kemampuan berpikir analitis

antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran probing

prompting dan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran

cooperative integrated reading and composition (CIRC) pada mata

pelajaran ekonomi.

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir analitis antara

siswa yang memiliki gaya belajar visual dan siswa yang memiliki gaya

belajar audiotori.

3. Untuk mengetahui adanya interaksi antara penggunaan model

pembelajaran dan gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir

analitis siswa.

4. Untuk mengetahui efektivitas antara dua model pembelajaran dalam
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meningkatkan kemampuan berpikir analitis pada siswa yang memiliki

gaya belajar audiotori .

5. Untuk mengetahui efektivitas antara dua model pembelajaran dalam

meningkatkan kemampuan berpikir analitis pada siswa yang memiliki

gaya belajar visual.

6. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran probing prompting

dalam meningkatkan kemampuan berpikir analitis pada siswa yang

memiliki gaya belajar visual dan gaya belajar audiotori.

7. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran cooperative

integrated reading and composition (CIRC) dalam meningkatkan

kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar visual

dan gaya belajar audiotori.

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoristis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini, yaitu.

1. Secara teoritis

Secara teoristis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembuktian

bahwa penerapan model pembelajaran merupakan salah satu hal

penting yang sangat berpengaruh dalam penilaian kemampuan berpikir

analitis siswa.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang

berguna untuk bahan informasi:
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a. bagi guru, dapat mengetahui gaya belajar masing-masing siswanya,

diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperluas penge-

tahuan dan wawasan mengenai model pembelajaran dalam mening-

katkan kemampuan berpikir analitis pada siswa dan juga penerapan

model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa.

b. bagi siswa, lebih memahami gaya belajar yang dimilikinya dan

dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sehingga dapat

menaikan hasil belajar ekonomi dan juga kemampuan berpikir

analitisnya.

c. bagi peneliti bidang yang sejenis sebagai bahan referensi dalam

mengembangkan penelitian yang selanjutnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup objek penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah

model pembelajaran probing prompting dan cooperative integrated

reading and composition (CIRC), gaya belajar siswa dan kemampuan

berpikir analitis.

2. Ruang lingkup subjek penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup subjek penelitian

adalah siswa kelas X F dan X K .

3. Ruang lingkup tempat penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian

adalah sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar
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4. Ruang lingkup waktu penelitian

Waktu penelitian ini adalah semester genap tahun ajaran 2015/ 2016.

5. Ruang lingkup ilmu penelitian

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pendidikan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama dalam proses

pendidikan di sekolah. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak

bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara

efektif. Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan

sangat mempengaruhi cara guru itu mengajar.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 297) pembelajaran adalah kegiatan

guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa

belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Menurut

Trianto (2010: 17) pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang

kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran adalah

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang

bersifat internal.
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Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama

keefektifan pengajaran sebagai berikut.

1) Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM;
2) Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara siswa;
3) Ketetapan antara kandungan materi ajar dengan kemampuan siswa

(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan; dan
4) Mengembangkan susasana belajar yang akrab dan positif

(Soesmosasmito dalam Trianto, 2009: 20)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pembelajaran merupakan proses

interaksi antar peserta didik dengan lingkungannya yang berisi

serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk

memperoleh ilmu pengetahuan, pembentukan sikap, dan kepercayaan

pada peserta didik.

2. Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran

siswa. Berdasarkan teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat

lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar.

Menurut Dalyono (2005: 49) yang menyatakan bahwa “Belajar adalah
suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di
dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap kebiasaan,
ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya”. Setelah belajar orang
memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya
kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan
dan proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Dengan demikian belajar
adalah seperangkat proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar.

Seorang guru hendaknya memahami teori belajar yang melandasi

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas agar model pembelajaran

yang diberikan sesuai dengan materi pelajaran, perkembangan kognitif
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siswa, serta sesuai dengan situasi sekolah. Berikut ini ialah beberapa teori

belajar yang salah satunya sesuai dengan model pembelajaran kooperatif

tipe probing prompting dan tipe cooperative integrated reading

composition.

a. Teori Belajar Konstruktivisme

Salah satu teori belajar adalah teori belajar konstruktivis. Teori

konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri

dan menstransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabaila aturan-

aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa harus benar-benar memahami

dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja me-

mecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan

berusaha dengan ide-idenya (Slavin dalam Trianto, 2009: 28).

Prinsip-prinsip pembelajaran menurut pendekatan konstruktivistik,

(Aisyah, 2007: 7-9) adalah:

1) menciptakan lingkungan dunia nyata dengan menggunakan
konteks yang relevan

2) menekankan pendekatan realistik guna memecahkan masalah
dunia nyata

3) analisis strategi yang dipakai untuk memecahkan masalah
dilakukan oleh siswa

4) tujuan pembelajaran tidak dipaksakan tetapi dinegosiasikan
bersama

5) menekankan antar hubungan konseptual dan menyediakan
perspektif ganda mengenai isi

6) evaluasi harus merupakan alat analisis diri sendiri
7) menyediakan alat dan lingkungan yang membantu siswa

menginterprestasikan perspektif ganda tentang dunia
8) belajar harus dikontrol secara internal oleh siswa sendiri dan

dimediasi oleh guru.
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Berikut ini akan dikemukakan dua teori yang melandasi pendekatan

konstruktivis dalam pembelajaran yaitu teori Perkembangan Kognitif

Piaget, dan Teori Perkembangan Mental Vygotsky.

b. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi

dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari

tindakan. Piaget yakin bahwa pengalaman fisik dan manipulasi

lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan.

Menurut Slavin dalam Trianto (2009: 30-31) implikasi teori kognitif

Piaget pada pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Memusatkan perhatian pada berfikir atau proses mental
anak,tidak sekedar pada hasilnya. Selain kebenaran jawaban
siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak
sehinggaampai 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.

b) Memperhatikan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan
keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam
kelas, Piaget menekankan bahwa pembelajaran pengetahuan
jadi (ready made knowledge) tidak mendapat tekanan,
melainkan anak didorong menemukan sendiri pengetahuan itu
melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Oleh karena itu,
selain mengajar secara klasik, guru mempersiapkan beraneka
ragam kegiatan secara langsung dengan dunia fisik.

c) Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal
kemajuan perkembangan. Teori piaget mengasumsikan bahwa
seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan
yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada
kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu harus melakukan
upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas dalam bentuk
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kelompok-kelompok kecil siswa daripada bentuk kelas yang
utuh.

c. Teori Perkembangan Fungsi Mental Vygotsky

Vygotsky dalam Howe & Jones (1993 : 21) berpendapat seperti

Piaget, bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari

pikiran dan kegiatan siswa sendiri, melalui bahasa. Meskipun kedua

ahli memperhatikan pertumbuhan pengetahuan dan pemahaman anak

tentang dunia sekitar, Piaget lebih memberikan tekanan pada proses

mental anak dan Vygotsky lebih menekankan pada peran pem

belajaran, interaksi sosial, dan pengetahuan lain (Yusuf, 2008).

Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja

atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-

tugas itu berada dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas

itu berada dalam zone of proximal development (ZPD). ZPD adalah

tingkat tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan

seseorang saat ini. Menurut teori Vygotsky, siswa perlu belajar dan

bekerja secara kelompok sehinnga siswa dapat saling berinteraksi

dan diperlukan bantuan guru dalam kegiatan pembelajaran (Trianto,

2009: 38-39).

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa teori-teori belajar tersebut

sejalan dengan komponen model pembelajaran probing prompting,

dan CIRC dimana model pembelajaran tersebut mengharuskan siswa

menyusun atau membangun pemahaman mereka dari pengalaman-

pengalaman baru berdasarkan pengetahuan awal dan kepercayaan
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mereka. Kedua model pembelajaran tersebut juga sesuai dengan

belajar menurut teori Vygotsky, siswa perlu belajar dan bekerja

secara kelompok sehinnga siswa dapat saling berinteraksi dan

diperlukan bantuan guru dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru

dalam proses belajar ini perlu mempelajari budaya, pengalaman

hidup dan pengetahuan, kemudian menyusun pengalaman belajar

yang memberi siswa kesempatan baru untuk memperdalam

pengetahuan tersebut.

3. Berpikir Analitis

Salah satu aspek kognitif dalam taksonomi Bloom yang menempati

urutan keempat setelah pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan aplikasi

(C3) adalah aspek analisis (C4). Kemampuan berpikir analitis merupakan

suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan

berpikir analitis ini tidak mungkin dicapai siswa apabila siswa tersebut

tidak menguasi aspek-aspek kognitif sebelumnya. Menurut Sudjana,

analisis merupakan tipe hasil yang kompleks karena memanfaatkan unsur

pengetahuan, pemahaman dan aplikasi.

Ronni Sofrani, Joy Kartika dan Asrini Suhita dalam bukunya (2009 :
20) mengungkapkan pola pikir merupakan sesuatu yang bisa di bentuk
sesuai dengan tujuan yang diinginkan. analitis adalah dasar dari sebuah
pemikiran urut dan sistematis. Lewat berpikir analitis kita dapat
menguraikan masalah ibarat menguraikan benang kusut. Beberapa
ciri-ciri analitis adalah (1) berpikir sistematis, (2) disiplin tinggi, (3)
menghargai fakta yang disampaikan secara logis, (4) menyukai hal-hal
yang terorganisir, (5) teliti dan fokus pada detail masalah, (5) cendrung
kaku, (6) lama dalam mengambil keputusan.
Menurut Nicholl (2002:254) berpikir analitis adalah menundukkan satu
situasi, masalah subjek atau keputusan pada pemeriksaan yang ketat
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dan langkah demi langkah yang logis. Menguji pernyataan atau bukti
atau proposal di depan standar-standar objektif. Menukik ke bawah
permukaan hingga kepada akar permasalahan. Menimbang dan
memutuskan atas dasar logika dan menjejaki bias yang mungkin
muncul. Penggunaan pemikiran analitis adalah dalam  mengambil
keputusan, memecahkan  masalah, menganalisis  serta menilai situasi.

Pendapat lain yang sejalan dalam blog Herdian, M.Pd (2010) kemampuan

analitis adalah kemampuan siswa untuk menguraikan atau memisahkan

suatu hal ke dalam bagian-bagiannya dan dapat mencari keterkaitan

antara bagian-bagian tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh Bloom yang

menyatakan bahwa kemampuan berpikir analitis menekankan pada

pemecahan materi ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus atau kecil

dan mendeteksi hubungan-hubungan dan bagian-bagian tersebut dan

bagian-bagian itu diorganisir.

Bloom membagi aspek analisis ke dalam tiga kategori , yaitu: 1) analis

bagian (unsur) seperti melakukan pemisalan fakta, unsur yang

didefinisikan, argumen, aksioma (asumsi), dalil, hipotesis, dan

kesimpulan; 2) analisis hubungan (relasi) seperti menghubungkan antara

unsur-unsur dari suatu sistem (struktur) matematika; 3) analisis sistem

seperti mampu mengenal unsur-unsur dan hubungannya dengan struktur

yang terorganisirkan. Penjabaran dari ketiga kategori tersebut menurut

Suharsimi meliputi berbagai keterampilan, yaitu: memperinci, mengasah

diagram, membedakan, mengidentifikasi, mengilustrasi, menyimpulkan,

menunjukkan dan membagi. Kemampuan analisis yang dapat diukur

adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan menggunakan
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konsep yang sudah diketahui dalam suatu permasalahan dan mampu

menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat.

Menurut Colin Rose Malcom J. Nicholl (2002:254) kemampuan
berpikir analitis dapat ditinjau dari berpikir analitis dalam pemecahan
masalah yaitu, mendefinisikan secara pasti apa masalah yang
sebenarnya, memiliki banyak gagasan, menyingkirkan alternatif yang
paling kurang efisien dan membuang pilihan-pilihan yang tidak
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan
pilihan (opsi) ideal dengan melihat solusi terbaik yang memenuhi
kriteria yang ditetapkan, mengetahui akibat dan dampak dalam
menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pendapat diatas, yang dimaksud kemampuan berpikir

analitis dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir analitis dimulai

dengan:

a. mendefinisikan secara pasti apa masalah yang sebenarnya. Hal
ini termasuk dalam  definisi masalah dengan jelas.

b. memiliki banyak gagasan. Ini termasuk dalam membuat
beberapa pikiran alternatif.

c. menyingkirkan alternatif yang paling kurang efisien dan
membuang pilihan- pilihan yang tidak memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan sebelumnya. Ini termasuk dalam mempersemit
masalah

d. menentukan pilihan (opsi) ideal dengan melihat solusi terbaik
yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini termasuk memilih
dan memeriksa kosequensi atau akibatnya.

e. mengetahui akibat  dan  dampak dalam  menyelesaikan
masalah. Ini  termasuk dalam akibat dan dampak tindakan yang
dilakukan.

Dapat diketahui kemampuan analitis adalah kemampuan siswa untuk

menguraikan atau memisahkan suatu hal ke dalam bagian-bagiannya dan

dapat mencari keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. Menganalisis

adalah kemampuan memisahkan materi (informasi) ke dalam bagian-

bagiannya yang perlu, mencari hubungan antarabagian-bagiannya,

mampu melihat (mengenal) komponen-komponennya, bagaimana kom-
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ponen-komponen itu berhubungan dan terorganisasikan, membedakan

fakta dari hayalan. Kemampuan analisis ini juga termasuk kemampuan

menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin, menemukan hubungan, mem-

buktikan dan mengomentari bukti, dan merumuskan serta menunjukkan

benarnya suatu generalisasi, tetapi baru dalam tahap analisis belum dapat

menyusun.

4. 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 me-
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mahami transaksi keuangan perusahaan jasa dan dagang serta men-

catatnya 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 (Yudhistiraardana :2012);

1. Perekonomian
2. Ketergantungan
3. Spesialisasi dan pembagian kerja
4. Perkoperasian
5. Kewirausahaan
6. Akuntansi dan manajemen.

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 serang-

kaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi

proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap siswa dan peng-

alamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari (Suherman,
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2008 : 6). Selanjutnya siswa mengkonstruksi konsep dan aturan menjadi

pengetahuan baru, dengan demikian pengetahuan baru tidak diberi-

tahukan.

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.

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 pembelajaran

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,
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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 dalam Sudarti (2008) menyimpulkan 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 dipe-

lajari cenderung lebih terjaga karena siswa selalu mempersiapkan jawa-

ban sebab mereka harus siap jika tiba-tiba ditunjuk oleh guru.

Terdapat dua aktivitas siswa yang saling berhubungan dalam pembe-
lajaran probing prompting, yaitu aktivitas siswa yang meliputi aktivitas
berpikir dan aktivitas fisik yang berusaha membangun pengetahuannya,
serta aktivitas guru yang berusaha membimbing siswa dengan meng-
gunakan 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 memper-
hatikan gambar atau situasi lainnya yang mengandung perma-
salahan.

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
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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.

Model pembelajaran Probing Promting cocok diterapkan pada suatu topik

yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman

yang dialami sendiri. Berdasarkan teori mengenai model pembelajaran

probing promting tersebut, jelas bahwa model pembelajaran probing

promting 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 penge-

tahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar peserta didik

dapat tertanam dalam jangka waktu yang cukup lama.
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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 masalah. Pertukaran gagasan tidak dapat

dihindari untuk perkembangan penalaran, walaupun penalaran tidak dapat

diajarkan secara langsung, perkembangannya dapat distimulasi oleh

konfrontasi kritis, khususnya dengan teman setingkat. Oleh karena itu

diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran probing prompting

ini, kompetensi penalaran siswa dapat lebih baik daripada pembelajaran

secara konvensional, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan hasil

belajar peserta didik. Pembelajaran model probing prompting dapat

diterapkan kepada siswa yang memiliki kemampuan awal sama, agar

dalam pembelajaran terjadi kerjasama yang dapat meningkatkan kreatifitas

siswa dalam berfikir analitis.
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Penerapan model pembelajaran probing prompting memiliki beberapa

keunggulan dan kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut.

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.

Kelemahan dalam menggunakan model pembelajaran probing promting
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.

6. Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition
(CIRC)

Model pembelajaran CIRC, siswa secara komprehensip belajar dengan

mengembangkan ketrampilan membaca dan menulis. Empat sampai lima

siswa bekerja dalam tim secara cooperative terlibat dalam serangkaian

kegiatan bersama, masing-masing membaca,membuat ikhtisar, saling

membacakan ikhtisar dan saling mnananggapi (Muhamad Nur, 2000 :

28).
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Fokus utama dari CIRC adalah membuat penggunaan waktu tindak lanjut

menjadi lebih efektif. Para siswa yang bekerja dalam tim-tim kooperatif

dikoordinasikan dengan kelompok membaca, supaya dapat memenuhi

tujuan-tujuan dalam bidang-bidang lain seperti pemahaman membaca,

kosa kata, pembacaan pesan, dan ejaan. Teknik pembelajaran yang

menggunakan wacana/teks dimana siswa dibagi dalam bentuk ber-

pasangan untuk membaca dan membuat ringkasan. Salah satu siswa

berperan sebagai pembicara/mempresentasikan, sedangkan pasangannya

mendengarkan hasil ringkasannya. Hal ini dilakukan secara bergantian,

yang semula sebagai pembicara bertukar peran sebagai pendengar.( Agus

Suprijono, 2009 : 130-131)

Model pembelajaran CIRC menurut Slavin dalam Suyitno (2005: 3-4)

memiliki delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut antara lain:

1) teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4
atau 5 siswa.

2) placement test, misalnya diperoleh dari rata-rata nilai ulangan
harian sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor agar guru
mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa pada bidang tertentu.

3) student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok
dengan menciptakan situasi dimana keberhasilan individu
ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya.

4) team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan
oleh kelompok dan guru memberikan bantuan kepada kelompok
yang membutuhkannya.

5) team scorer and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap
hasil kerja kelompok dan memberikan penghargaan terhadap
kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang
dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas.

6) teaching group, yakni memberikan materi secara singkat dari guru
menjelang pemberian tugas kelompok.

7) facts test, yaitu pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta
yang diperoleh siswa.

8) whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru di
akhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah.
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Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut.

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang siswa secara
heterogen.

2. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik pembela-
jaran.

3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide
pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis
pada lembar kertas.

4. Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok.
5. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama.
6. Penutup.

Dari setiap fase tersebut di atas dapat kita perhatikan dengan jelas sebagai
berikut.

a. Fase Pertama, Pengenalan konsep. Fase ini guru mulai me-
ngenalkan tentang suatu konsep atau istilah baru yang mengacu
pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan bisa didapat
dari keterangan guru, buku paket, atau media lainnya.

b. Fase Kedua, Eksplorasi dan aplikasi. Fase ini memberikan
peluang pada siswa untuk mengungkap pengetahuan awalnya,
mengembangkan pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena
yang mereka alami dengan bimbingan guru minimal. Hal ini
menyebabkan terjadinya konflik kognitif pada diri mereka dan
berusaha melakukan pengujian dan berdiskusi untuk menjelaskan
hasil observasinya. Pada dasarnya, tujuan fase ini untuk
membangkitkan minat, rasa ingin tahu serta menerapkan konsepsi
awal siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan memulai dari
hal yang kongkrit. Selama proses ini siswa belajar melalui
tindakan-tindakan mereka sendiri dan reaksi-reaksi dalam situasi
baru yang masih berhubungan, juga terbukti menjadi sangat
efektif untuk menggiring siswa merancang eksperimen,
demonstrasi untuk diujikannya.

c. Fase Ketiga, Publikasi. Pada fase ini siswa mampu meng-
komunikasikan hasil temuan-temuan, membuktikan, mem-
peragakan tentang materi yang dibahas. Penemuan itu dapat
bersifat sebagai sesuatu yang baru atau sekedar membuktikan
hasil pengamatannya.. Siswa dapat memberikan pembuktian
terkaan gagasan-gagasan barunya untuk diketahui oleh teman-
teman sekelasnya. Siswa siap menerima kritikan, saran atau
sebaliknya saling memperkuat argumen.

Secara khusus, Slavin dalam Suyitno (2005:6) menyebutkan kelebihan
model pembelajaran CIRC sebagai berikut.

a) CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam
menyelesaikan soal pemecahan masalah.

b) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang.
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c) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam
kelompok.

d) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek
pekerjaannya.

e) Membantu siswa yang lemah.

Kekurangan model CIRC adalah:
a) pada saat persentasi hanya siswa yang aktif tampil.
b) tidak semua siswa bisa mengerjakan soal dengan teliti.

7. Gaya Belajar Siswa

Manuasia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya. Baik

bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya.

Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku dan

sifat yang sama walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu

kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara

menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang

berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno (2010 : 180), bahwa

pepatah mengatakan lain ladang, lain ikannya. lain orang, lain pula gaya

belajarnya. Peribahasa tersebut memang   pas untuk menjelaskan

fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama.

Termasuk apabila mereka bersekolah disekolah yang sama atau bahkan

duduk dikelas yang sama.

Sedangkan menurut S. Nasution (2011 : 94), gaya belajar adalah cara

yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap

stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal.

Menurut DePorter & Hernacki (2008 : 110), gaya belajar merupakan
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suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur

serta mengolah informasi. Menurut Fleming  dan Mills, “gaya belajar

merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu

dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan

satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di

kelas/sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran.

Seluruh definisi gaya belajar di atas tampak tidak ada yang bertentangan,

melainkan memiliki kemiripan antara yang satu dengan yang lainnya.

Definisi-definisi gaya belajar tersebut secara subtansial tampak saling

melengkapi. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat

dikatakn bahwa gaya belajar yaitu suatu cara pandangan pribadi

terhadap peristiwa yang dilihat dan di alami. Oleh karena itulah

pemahaman, pemikiran, dan pandangan seorang anak dengan anak yang

lain dapat berbeda, walaupun kedua anak tersebut tumbuh pada kondisi

dan lingkungan yang sama, serta mendapat perlakuan yang sama. Adapun

jenis atau macam gaya belajar yang dimiliki seseorang, diantaranya ialah

gaya belajar visual dan gaya belajar audiotori.

Menurut Bobbi De Poter & Mike Hernacki ( Sukadi, 2008 : 95)

berdasarkan arti katanya, Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan

cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya

belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki

gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap

gejala atau stimulus (rangsangan) belajar. Orang dengan gaya belajar
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visual senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, mengamati

gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan sebagainya. Hal

ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode dan media belajar

yang dominan mengaktifkan indera penglihatan (mata).Gaya belajar

visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata sangat

memegang peranan penting. Gaya belajar secara visual dilakukan

seseorang  untuk memperolah informasi seperti melihat gambar,

giagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat

data teks seperti tulisan dan huruf. Seorang yang bertipe visual, akan

cepat mempelajari bahan- bahan yang disajikan secara tertulis, bagan,

grafik, gambar. Pokoknya mudah mempelajari bahan pelajaran yang

dapat dilihat dengan alat penglihatannya. Sebaliknya merasa sulit belajar

apabila dihadapkan bahan-bahan bentuk suara, atau gerakan.

Sedangkan Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara

mendengar. Orang dengan gaya belajar ini, lebih dominan dalam

menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar.

Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau

rangsangan apabila melalui alat indera pendengaran (telinga). Orang

dengan gaya belajar auditorial memiliki kekuatan pada

kemampuannya untuk mendengar. Oleh karena itu, mereka sangat

mengandalkan telinganya untuk mencapai kesuksesan belajar, misalnya

dengan cara mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi.

Selain itu, bisa juga mendengarkan melalui nada (nyanyian/lagu).
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Anak yang bertipe auditorial, mudah mempelajari bahan-bahan yang

disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru menerangkan ia

cepat menangkap bahan pelajaran, disamping itu kata dari teman

(diskusi) atau suara radio/casette ia mudah menangkapnya. Pelajaran

yang disajikan dalam bentuk tulisan, perabaan, gerakan- gerakan yang

ia mengalami kesulitan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penilitian yang Relevan
Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

QAMARIYAH
(2010)

Pengaruh gaya
belajar siswa ter-
hadap prestasi
belajar
siswa SMA Negeri
1 Blega

Terdapat pengaruh yang
signpifikan antara gaya belajar
terhadap prestasi belajar siswa
kelas X SMA Negeri I Blega.
Nilai koefisien determinasi
yang sudah disesuaikan (Adjus-
ted R Square) sebesar 26,2
yang berarti variabel terikat
prestasi belajar dijelaskan oleh
variabel bebas gaya belajar
sebesar 27,7%. Sedangkan
sisanya 72,3% dijelaskan oleh
variabel di luar variabel yang
digunakan dalam penelitian.

DISKA ASANI
(UNIV
SEBELAS
MARET
SURAKARTA)

Efektivitas Strategi
Pembelajaran
Murder Terhadap
Partisipasi Dan
Kemampuan
Berpikir Analitis
Siswa SMA Negeri
1 Gombong Pada
Mata Pelajaran
Biologi

Hasil dari penelitian ini
disimpulkan sebagai berikut:
1) Strategi MURDER efektif
untuk meningkatkan partisipa-
si siswa; 2) StrategiMURDER
efektif untuk meningkatkan
kemampuan berpikir analitis
siswa SMA Negeri 1 Gmbong
pada mata pelajaran biologi
dibandingkan yang diajar
dengan model pembelajaran GI
bagi siswa yang memiliki
motivasi berprestasi tinggi.
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RAHMAWATI
(UNUVERSIT
AS NEGERI
MALANG)

Pengaruh Model
Pembelajaran Prob-
lem Based Learning
Terhadap Kemam-
puan Berpikir
Analitis Pada Mata
Pelajaran Geografi
Siswa SMA

Penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL)
berpengaruh terhadap kemam-
puan berpikir analitis pada
pembelajaran geografi siswa
SMA.

C. Kerangka Pikir

1) Perbedaan Kemampuan Berpikir Analitis antara Siswa yang Diajar
Menggunakan Model Pembelajaran Probing Prompting dan Siswa
yang Pembelajarannya Menggunakan Model Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) Pada Mata Pelajaran Ekonomi

Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran probing prompting lebih

tinggi  dibandingkan pembelajaran cooperative integrated reading and

composition (CIRC). Pada pembelajaran probing prompting siswa di

haruskan untuk mengajukan soal atau pertanyaan terkait masalah yang

dibahas dan sumber masalahnya didapat dari materi pelajaran yang

dipelajari jadi dalam situasi seperti ini siswa dituntut untuk mampu

mengeksplor kemampuanya dalam bertanya dan berpikir analitis

sehingga terciptalah pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan mem-

berikan pengalaman belajar yang berkesan. Sedangkan pada pembe-

lajaran cooperative integrated reading and composition (CIRC) aktivitas

siswa lebih banyak diarahkan untuk membaca dan menulis. Siswa

didorong untuk berpikir tingkat tinggi, memahami serta menyelesaikan

suatu permasalah dengan cara membaca serta menulis , sehingga dalam

situasi seperti ini siswa mampu berpikir secara kreatif, sistematis,

realistis dan belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai sumber.
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Terhadap penguasaan materi pelajaran dalam penerapan pembelajaran

cooperative integrated reading and composition (CIRC) siswa lebih

memahami materi pelajaranya karena dalam proses pembelajaran siswa

didorong memahami serta menyelesaikan suatu permasalah dengan cara

membaca serta menulis , sehingga dalam situasi seperti ini siswa mampu

berpikir secara kreatif, sistematis, realistis dan belajar menganalisis suatu

masalah dari berbagai sumber. Sedangkan probing prompting siswa

mengajukan pertanyaan dari materi atau permasalahan yang sebelumnya

diberikan atau digambarkan oleh guru terlebih dahulu, siswa hanya

terbatas untuk mengajukan dan menjawab soal atau masalah.

Berdasarkan  uraian diatas dapat diduga akan berakibat pada pen-

capaian kemampuan berpikir analitis yang berbeda antara siswa yang

pembelajaranya menggunakan pembelajaran probing prompting dan

cooperative integrated reading and composition (CIRC).

2) Perbedaan Kemampuan Berpikir Analitis Siswa yang Memliliki Gaya
Belajar Visual dan Auditorial Pada Mata Pelajaran Ekonomi

Dengan menggunakan model pembelajaran yang kooperatif, diharapkan

guru dapat membangkitkan dan memotivasi keterlibatan dan partisipasi

aktif siswa terhadap pembelajaran ekonomi dan dapat menciptakan

suasana belajar yang lebih interaktif dan efektif dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

Bobbi Deporter dan Mike Hernacki (2010 : 112) mengemukakan bahwa

gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana  seseorang itu menyerap
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dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Hasil dari referensi

penelitian sebelumya menunjukkan bahwa siswa yang  gaya belajarnya

visual rata-rata memiliki nilai yang lebih tinggi atau unggul dibandingkan

dengan siswa yang gaya belajarnya auditorial. Pernyataan ini memberikan

penjelasan dan penegasan bahwa gaya belajar visual signifikan mem-

berikan pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. Siswa

dengan gaya belajar visual, maka pada diri siswa terdapat keinginan untuk

banyak membaca buku (soal-soal) ekonomi yang menarik, ia tidak akan

pernah berhenti membaca sebelum ia merasa bosan. Dengan demikian

maka siswa yang selalu membaca secara terus menerus akan selangkah

didepan saat belajar. Sedangkan siswa dengan gaya belajar auditorial,

mereka hanya belajar jika ada yang mau menjelaskan padanya.

Sehingga peneliti menduga ada perbedaan kemampuan berpikir analitis

antara siswa yang memiliki gaya belajar visual dan yang memiliki gaya

belajar audiotori pada mata pelajaran ekonomi.

3) Interaksi Antara Model Pembelajaran Probing Prompting dan CIRC
dengan Gaya Belajar Audiotori dan Visual Terhadap Kemampuan
Berpikir Analitis Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi.

Desain penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran probing prompting dan cooperative integrated reading and

composition (CIRC) terhadap kemampuan berpikir analitis siswa. Dalam

penelitian ini peneliti menduga ada pengaruh yang berbeda dari adanya

perlakuan pada gaya belajar siswa terhadap mata pelajaran. Peneliti

menduga bahwa penerapan model pembelajaran probing prompting lebih
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baik dibandingkan model pembelajaran cooperative integrated reading

and composition (CIRC) untuk siswa yang memiliki gaya belajar

audiotori terhadap mata pelajaran. Hal tersebut terjadi karena model

pembelajaran probing prompting mengacu pada pemecahan masalah

dimana kemampuan berfikir siswa betul – betul dioptimalisasi melalui

proses kerja tim yang aktivitasnya cenderung dengan menggunakan

diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan, sehingga siswa

dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemam-

puan berpikirnya sesuai gaya belajar yang dimilikinya secara berke-

sinambungan terutama pada pengembangan kemampuan berpikir analitis.

Model Pembelajaran Probing Prompting akan meningkatkan kemampuan

berpikir analitis siswa dengan gaya belajar audiotori karena pada proses

pembelajarannya menekankan pada kesetaraan memberikan konstribusi

dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan

serta pemikiran anggota lain kerjasama kelompok yang akan

mempengaruhi hasil akhir. Sehingga model pembelajaran probing

prompting ini diduga dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitis

bagi siswa yang memiliki gaya belajar audiotori.sedangakn model

pembelajaran CIRC akan meningkatkan kemampuan berpikir analitis pada

siswa yang memiliki gaya belajar visual karena banyaknya proses belajar

yang melibatkan pengelihatan. Dengan demikian diduga terdapat interaksi

antara model pembelajaran dengan gaya belajar siswa pada mata pelajaran

ekonomi terhadap kemampuan berpikir analitis.
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4) Kemampuan Berpikir Analitis Siswa yang Pemebelajarannya
Menggunakan Model Pembelajaran Probing Prompting
Dibandingkan yang Menggunakan Model Pembelajaran
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Pada
Siswa yang Memiliki Gaya Belajar Audiotori.

Pembelajaran cooperative integrated reading and composition (CIRC)

menuntut siswa untuk mampu memperhatikan secara fokus permasalahan

yang digambarkan oleh guru dan mengaitkannya dengan pengalam yang

dimilikinya, tetapi untuk siswa yang memiliki gaya belajar audiotori

membuat siswa malas memperhatikan, sehingga tidak terbentuk sikap

untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran hal ini meng-

akibatkan kemampuan berpikir analitis susah untuk ditingkatkan.

M. Joko Susilo (2009 : 94) mengatakan bahwa gaya belajar adalah cara

yang cenderung dipilih seorang untuk menerima informasi dari lingkungan

dan memperoleh informasi tersebut. Pada pembelajaran probing

prompting, siswa yang memiliki gaya belajar audiotori dengan mudah

memahami hal yang sedang didiskusikan karena adanya proses tanya

jawab yang melibatkan siswa dan guru. Sehingga siswa yang memiliki

gaya belajar audiotori akan semakin baik pengetahuannya karena

mendapat banyak pemahaman melalui kegiatan mendengar. Dengan

pemahaman yang baik maka akan meningkatkan kemampuan berpikir

analitis siswa tersebut. Oleh karena itu peneliti menduga kemampuan

berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar audiotori lebih tinggi

apabila diajar menggunakan model pembelajaran probing prompting

dibandingkan menggunakan model pembelajaran cooperative integrated

reading and composition (CIRC).
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5) Kemampuan Berpikir Analitis Siswa yang Pemebelajarannya
Menggunakan Model Pembelajaran Probing Prompting
Dibandingkan yang Menggunakan Model Pembelajaran
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Pada
Siswa yang Memiliki Gaya Belajar Visual

Gaya belajar visual cenderung lebih dominan dalam penglihatannya

dibanding dengan pendengaran dan gerakan-gerakan. Gaya belajar visual

cenderung lebih khusus belajar melihat pada fokus telaahanya. Gaya

belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya

supaya mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk didepan

agar dapat melihat dengan jelas.

Pada pembelajaran cooperative integrated reading and composition

(CIRC), siswa yang memiliki gaya belajar visual akan berusaha untuk

mengikuti kegiatan pembelajaran dan memahami pelajaran saat

pembelajaran berlangsung. Sesuai dengan teori belajar konstruktivisme

siswa dapat bekerjasama, mencari ide dan membuat keputusan. Siswa akan

lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam mebina pengetahuan

baru, mereka akan lebih paham dan mampu mengapliklasikannya dalam

semua situasi. Selain itu siswa terlibat secara langsung dengan aktif,

mereka akan ingat lebih lama semua konsep.

Bobbi Deporter dan Mike Hernacki (2010 : 112) mengemukakan bahwa

gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana  seseorang itu menyerap

dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Dalam hal ini, aktivitas

belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual pada pembelajaran

cooperative integrated reading and composition (CIRC) lebih tinggi
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karena siswa fokus mengembangkan pengetahuannya berdasarkan penga-

laman yang pernah didapatnya dan menghasilkan suatu karya. Hal tersebut

yang menjadi pemicu untuk bersungguh-sungguh dalam memahami

materi. Sedangkan pada model pembelajaran probing prompting, siswa

yang memiliki gaya belajar viusal cenderung malas untuk belajar ekonomi

karena mereka tidak fokus jika harus banyak mendengarkan orang lain

berbicara. Hal ini membuat aktivitas belajar siswa yang memiliki gaya

belajar visual cenderung rendah.

Pembelajaran cooperative integrated reading and composition (CIRC)

mendorong siswa untuk memperhatikan guru menjelaskan gambaran

permasalahan yang akan mereka selesaikan, sehingga siswa yang memiliki

gaya belajar visual memfokuskan pikiranya terhadap apa yang dilihatnya.

Siswa akan termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga siswa

akan belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan dalam pembelajaran

probing prompting, siswa membutuhkan kemampuan mendengar yang

baik dan harus fokus pada proses tanya jawab dalam pembelajaran. Dalam

hal ini peneliti menduga bahwa kemampuan berpikir analitis siswa yang

memiliki gaya belajar visual lebih tinggi diajar dengan menggunakan

model pembelajaran CIRC dibandingkan dengan model pembelajaran

probing prompting.



44

6) Kemampuan Berpikir Analitis Siswa Yang Memiliki Gaya Belajar
Audiotori Debandingkan Yang Memiliki Gaya Belajar Visual Pada
Siswa Yang Diajar Menggunakan Pembelajaran Probing Prompting
Pada Mata Pelajaran Ekonomi

Gaya belajar visual adalah gaya belajar lebih dominan dalam peng-

lihatannya dibanding dengan pendengaran dan gerakan-gerakan. Gaya

belajar visual cenderung lebih khusus belajar melihat pada fokus

telaahanya. Sedangkan gaya belajar auditorial adalah Gaya belajar

auditorial adalah gaya belajar yang lebih cenderung melalui suara dalam

proses pembelajaran

Menurut Nasution (2009 : 94), gaya belajar adalah cara yang konsisten

dilakukan oleh seorang murid dalam meenangkap stimulus atau informasi,

cara mengingat, berfikir dan memecahkan soal. Pada model pembelajaran

probing prompting siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditorial

dalam pembelajaran akan berusaha untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran dan memahami pelajaran saat pembelajaran berlangsung.

Dalam aktivitas belajar siswa di kelas dapat dilihat gaya belajar audiotori

mungkin yang akan lebih dominan dengan menggunakan model

pembelajaran probing prompting karena siswa dituntut mendengarkan apa

yang disampaikan teman sekelompoknya saat diskusi. Selain itu

meningkatkan rasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang

diberikan oleh guru. Sehingga peneliti menduga kemampuan berpikir

analitis siswa yang menggunakan pembelajaran probing prompting lebih

tinggi pada siswa yang memiliki gaya belajar audiotori dibandingkan yang

memiliki gaya belajar visual.
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7) Kemampuan Berpikir Analitis Siswa Yang Memiliki Gaya Belajar
Audiotori Debandingkan Yang Memiliki Gaya Belajar Visual Pada
Siswa Yang Diajar Menggunakan Pembelajaran Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) Pada Mata Pelajaran
Ekonomi

Gaya belajar visual adalah gaya belajar lebih dominan dalam peng-

lihatannya dibanding dengan pendengaran dan gerakan-gerakan. Gaya be-

lajar visual cenderung lebih khusus belajar melihat pada fokus telaahanya.

Sedangkan gaya belajar auditorial adalah Gaya belajar auditorial adalah

gaya belajar yang lebih cenderung melalui suara dalam proses pembe-

lajaran.

Rita Dunn (Sugihartono, 2007)  pelopor dibidang gaya belajar yang telah

menemukan banyak variabel yang mempengaruhi gaya belajar,

diantaranya pembelajaran di sekolah. Pada penggunaan model pem-

belajaran cooperative integrated reading and composition (CIRC) siswa

yang memiliki gaya belajar visual dan auditorial dalam pembelajaran akan

berusaha untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan memahami pelajaran

saat pembelajaran berlangsung. Dalam aktivitas belajar siswa di kelas

dapat dilihat gaya belajar visual mungkin yang akan lebih dominan

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative integrated reading

and composition (CIRC), karena siswa dituntut banyak membaca dan

menulis dalam penyelesaian suatu permasalahan yang diberikan oleh guru.

Selain itu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dan juga

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga

peneliti menduga kemampuan berpikir analitis siswa yang menggunakan
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pembelajaran CIRC lebih tinggi pada siswa yang memiliki gaya belajar

visual dibandingkan yang memiliki gaya belajar audiotori.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan pradigma penelitian

sebagai berikut:

Gambar 1. Paradigma Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan beberapa masalah yang akan dibahas, maka dirumuskan hipotesis

penelitian sebagai berikut:

1) Ada perbedaan yang signifikan kemampuan berfikir analitis antara siswa

yang diajar menggunakan model pembelajaran probing prompting dan

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran cooperative
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integrated reading and composition (CIRC) pada mata pelajaran ekonomi.

2) Ada perbedaan kemampuan berpikir analitis antara siswa yang memiliki

gaya belajar visual dan siswa yang memiliki gaya belajar audiotori.

3) Ada interaksi antara model pembelajaran dengan gaya belajar pada mata

pelajaran ekonomi.

4) Model pembelajaran probing prompting lebih efektif dibandingkan dengan

model pembelajaran cooperative integrated reading and composition

(circ) untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis bagi siswa yang

memiliki gaya belajar audiotori pada mata pelajaran ekonomi,

5) Model pembelajaran cooperative integrated reading and composition

(circ) lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran probing

prompting untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis bagi siswa

yang memiliki gaya belajar visual pada mata pelajaran ekonomi,

6) Kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar audiotori

lebih tinggi daripada siswa yang memiliki gaya belajar visual dengan

menggunakan model pembelajaran probing prompting.

7) Kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar visual

lebih tinggi daripada siswa yang memiliki gaya belajar audiotori dengan

menggunakan model pembelajaran cooperative integrated reading and

composition (CIRC).
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk men-

dapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen dengan

pendekatan komparatif. Penelitian eksperimen yaitu suatu penelitian yang

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain

dalam kondisi yang terkendali, variabel-variabel lain yang dapat mem-

pengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol secara ketat (Sugiyono,

2013:107). Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan

keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda atau

pada waktu yang berbeda (Sugiono, 2013 : 57).

Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu

dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian lain.

Melalui analisis komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori satu

dengan teori yang lain, untuk mereduksi bila dipandang terlalu luas (Sugiono,

2013 : 93). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang

akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu perbandingan

kemampuan berpikir kritis siswa dengan perlakuan yang berbeda.
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1. Desain Eksperimen

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi eksperimental design)

dengan pola treatment by level design penelitian kuasi eksperimen dapat

diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen

semu, namun pada variabel moderator (gaya belajar visual dan auditorial)

digunakan pola factorial karena dalam hal tidak hanya model pem-

belajaran yang diberi perlakuan terhadap kemampuan berpikir analitis

tetapi juga dengan memperhatikan pengaruh gaya belajarnya. Bentuk

penelitian ini banyak di gunakan dibidang ilmu pendidikan atau penelitian

lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia. (Sukardi, 2003 : 16).

Penelitian ini membandingkan keefektifan dua model pembelajaran yaitu

probing prompting dan cooperative integrated reading and composition

terhadap kemampuan berpikir analitis siswa di kelas X F dan X K

kelompok sampel ditentukan secara cluster random sampling yaitu

pengambilan sample secara acak berdasarkan kelompok. Penelitian ini

diambil dua kelompok kelas, kemudian dipilih satu kelompok sebagai

kelompok eksperimen dan yang satunya lagi sebagai kelompok kontrol.

Kelas XF melaksanakan model pembelajaran probing prompting sebagai

kelas eksperimen dan kelas X K melaksanakan model pembelajaran

cooperative integrated reading and composition sebagai kelas kontrol.

Dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdapat siswa yang

memiliki gaya belajar visual dan audiotori. Desain penelitian digambarkan

sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Definisi konseptual variabel
Model
Pembelajaran

(A)
Gaya Belajar (B)

Probing Prompting
(A1)

Cooperative
Integrated
Reading and
Composition (A2)

Visual (B1) A1 B1 A2 B1

Audiotori (B2) A1 B2 A2 B2

Keterangan:
A1B1: kelompok siswa yang diberi perlakuan model probing prompting

dan memiliki gaya  belajar visual.
A1B2: kelompok siswa yang diberi perlakuan model probing prompting

dan memiliki gaya  belajar auditori.
A2B1: kelompok siswa yang diberi perlakuan model cooperative

integrated reading and composition (CIRC) dan memiliki gaya
belajar visual.

A2B2: kelompok siswa yang diberi perlakuan model cooperative
integrated reading and composition (CIRC) dan memiliki gaya
belajar auditorial.

2. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) observasi, survey pendahuluan untuk melihat permasalahan di

lapangan yang akan diteliti.

2) melakukan wawancara terhadap guru bidang studi Ekonomi untuk

mengetahui jumlah kelas yang akan digunakan sebagai populasi

dan pengambilan sampel dalam penelitian yang menggunakan

teknik cluster random sampling.

3) menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian

menyusun rancangan penelitian.

4) Menetapkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran

probing promting yaitu sebagai berikut.
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a. Siswa dihadapkan pada situasi baru, misalkan dengan mem-
perhatikan gambar atau situasi lainnya yang mengandung
permasalahan.

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

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

d. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.
e. Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada

siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlang-
sung. 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.

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

5) Menetapkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran
cooperative integrated reading and composition (CIRC) yaitu
sebagai berikut.

a. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang siswa se-
cara heterogen.

b. Guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik pem-
belajaran.

c. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan
ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping
dan ditulis pada lembar kertas.

d. Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok.
e. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama.
f. Penutup

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 1

Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 11 kelas

yang berjumlah 377 orang siswa.
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2. Sampel

Setelah menentukan populasi pada penelitian tahap selanjutnya yaitu

menentukan sampel yang akan digunakan untuk diteliti. Teknik sampling

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik cluster random

sampling.

Hasil sampel dari penggunaan cluster random sampling diperoleh kelas X

F dan X K. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 orang siswa, dari

kelas X F sebanyak 34 siswa yang merupakan kelas eksperimen dengan

menggunakan model pembelajaran probing prompting dan kelas X K

sebanyak 34 yang merupakan kelas kontrol dengan menggunakan model

pembelajaran .

3. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel independen,

variabel dependen, dan variabel moderator.

a. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, yaitu

model pembelajaran probing prompting sebagai kelas eksperimen X1

dilambangkan dengan X1, dan model pembelajaran cooperative

integrated reading and composition sebagai kelas kontrol X3 dilam-

bangkan dengan X2.

b. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir analitis

yang dilambangkan dengan Y.
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c. Variabel Moderator

Variabel moderator pada penelitian ini adalah gaya belajar visual dan

gaya belajar audiotori. Gaya belajar siswa diduga mempengaruhi

hubungan antara model pembelajaran probing prompting dan

cooperative integrated reading composition (CIRC) dengan kemam-

puan berpikir analitis.

C. Definisi Konseptual Variabel

a. 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).

b. Model pembelajaran CIRC, siswa secara komprehensip belajar dengan

mengembangkan ketrampilan membaca dan menulis. Empat sampai lima

siswa bekerja dalam tim secara cooperative terlibat dalam serangkaian

kegiatan bersama, masing-masing membaca,membuat ikhtisar, saling

membacakan ikhtisar dan saling mnananggapi (Muhamad Nur, 2000:28)

c. S. Nasution (2011: 94), gaya belajar adalah cara yang konsisten yang

dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi,

cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal.

d. Suherman dan Sukjaya (1990: 49) menyatakan bahwa kemampuan

analisis adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu

masalah (soal) menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (komponen) serta

mampu untuk memahami hubungan diantara bagian-bagian tersebut.
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D. Definisi Oprasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada satu

variabel dan konstruk dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau

properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut

menjadi elemen yang diamati dan diukur.

Tabel 3.2. Definisi operasional variabel

Variabel Indikator Pengukuran
Variabel

Skala

Kemampuan
berpikir
analitis

 Keterampilan memperinci
masalah

 Keterampilan
mengidentifikasi masalah

 Keterampilan menentukan
hukum sebab akibat

 Keterampilan
mengilustrasi masalah

 Keterampilan membuat hi-
potesis

 Keterampilan menarik ke-
simpulan

 Keterampilan mengevalu-
asi dan menilai

Tingkat
besarnya hasil
tes formatif
mata pelajaran
Ekonomi

Interval

Gaya belajar
Visual

 Saat belajar cenderung
menggunakan indra penge-
lihatan

 lebih suka membaca dan
menulis saat belajar

 tidak pandai berbicara
secara sistematis

Tingkat
besarnya hasil
kuisioner gaya
belajar visual

Interval

Gaya belajar
Visual

 Saat belajar cenderung
menggunakan indera pen-
dengaran

 Lebih suka mendengar
penjelasan saat belajar

 Berbicaralebih teratur

Tingkat
besarnya hasil
kuisioner gaya
belajar
audiotori

Interval
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E. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner (angket)

Angket ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai

gay belajar siswa dengan menggunakan skala likert dengan pendekatan

skala rating. Tiap item dibagi dalam lima rating, yaitu 5, 4, 3, 2 dan 1.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan secara terbuka atau wawancara tidak terstruktur

digunakan dalam penelitian pendahuluan. Pada penelitian pendahuluan,

peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau

permasalahan yang ada. Pada penelitian ini dilakukan wawancara tidak

terstruktur agar peneliti dapat menanyakan secara bebas tidak terikat oleh

pertanyaan kepada guru bidang studi ekonomi pada SMA Negeri 1

Terbanggi Besar.

c. Teknik Test

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya

mengevaluasi hasil proses. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan

penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus

dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu

nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut yang dapat

dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau nilai

standar yang ditetapkan.
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Bentuk tes dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data

tentang kemampuan berpikir analitis siswa. Bentuk tes yang digunakan

pada penelitian ini adalah tes tipe pilihan jamak analisis hubungan antar

hal, pilihan jamak analisis kasus dan pilihan jamak asosiasi. Tes pilihan

jamak adalah tes yang setiap butir soalnya memiliki jumlah

alternatif/pilihan jawaban lebih dari satu.

F. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar dan angket. Instrumen

berupa angket diberikan sebelum penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan

untuk mengetahui gaya belajar siswa. Instrumen berupa tes diberikan setelah

penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar serta

kemampuan berpikir analitis ekonomi siswa. Sebelum tes akhir diberikan

maka terlebih dahulu di adakan uji coba tes atau instrumen untuk mengetahui

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal.

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu

mengukur apa yang hendak diukur. Validitas isi menunjukkan kemampuan

instrumen penelitian dalam mengungkapkan atau mewakili semua isi yang

hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkur kolerasi antar

variabel atau item dengan skor total variabel. Cara mengukur validitas isi

yaitu dengan mencari korelasi antar masing-masing pernyataan dengan



57

skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment. Dengan

rumus sebagai berikut:

  
     2222 YNX-XN

X-XYN
r

  
 

Y

Y
xy

Keterangan:

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y;

N = jumlah sampel;

X = skor butir soal;

Y = skor total.

Kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 0,05

maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel

maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2010: 79).

Berdasarkan uji validitas gaya belajar menggunakan microsoft excel dari

42 item pernyataan terdapat 3 item pernyataan yang tidak valid yaitu item

nomor 20, 38, dan 40. Hasil uji validitas gaya belajar terlampir pada

lampiran 17. Sedangkan uji vaiditas kemampuan berpikir analitis

menggunakan microsoft excel dari 45 item soal terdapat 5 item soal yang

tidak valid yaitu item nomor 3, 16, 25, 30, dan 34. Item yang tidak valid

direvisi atau diperbaiki dan ada juga yang tidak digunakan lagi, untuk gaya

belajar ada satu item yang diperbaiki dan sisanya (2) tidak digunakan

sedangkan untuk kemampuan berpikir analitis kelima item yang tidak
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valid tidak digunakan lagi. Hasil uji validitas kemampuan berpikir analitis

terlampir pada lampiran 18.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Reliabilitas

digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau

diandalkan dalam penelitian. Suatu tes dapat dikatakan memiliki reliabel

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberi hasil yang tetap dalam jangka

waktu tertentu. Sukardi, (2003: 126) suatu instrumen dikatakan mem-

punyai nilai reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai

hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Ini berarti

semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan maka semakin yakin kita

dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang

sama ketika dilakukan kembali. Dalam penelitian ini, ada dua uji

reliabilitas instrumen yaitu menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk

menguji reliabilitas instrumen angket kecerdasan adversitas dan rumus

KR-21 untuk menguji reliabilitas instrumen tes kemampuan berpikir kritis.

Adapun rumus Alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

= reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir soal∑ = jumlah varians butir

= varians total
(Arikunto, 2013: 122)
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Adapun rumus KR-21, yaitu:

11 = − 1 1− ( − )( ) 2
Keterangan:

= reliabilitas internal seluruh instrumen
n = jumlah item dalam instrumen

= means skor total
= varians total

(Arikunto, 2013: 117)

Kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05,

maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung <

rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Jika alat instrumen tersebut

reliabel,maka dapat dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks

korelasi (r) sebagai berikut.

Tabel 3.3 Tingkat Besarnya Reliabilitas
No. Nilai r11 Keterangan
1 . 0,00 sampai 0,20 Sangat rendah
2 . 0.21 sampai 0,40 Rendah
3 . 0,41 sampai 0,60 Cukup
4 . 0,61 sampai 0,80 Tinggi
5 . 0,81 sampai 1,00 Sangat tinggi

(Arikunto, 2013: 235)

Berdasarkan uji reliabilitas gaya belajar menggunakan SPSS 15.0

diperoleh rhitung>rtabel yaitu 9,82>3,61. Hal ini bahwa alat istrumen yang

digunakan adalah reliabel. Jika dilihat dari indeks korelasinya r=9,28,

maka memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. Hasil pengujian

reliabilitas kecerdasan adversitas terdapat pada lampiran 17. Sedangkan uji

reliabilitas kemampuan berpikir kritis menggunakan KR-21 diperoleh hasil

rhitung>rtabel yaitu 0,875>3,61. Hal ini bahwa alat istrumen yang digunakan
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adalah reliabel. Jika dilihat dari indeks korelasinya r=8,75, maka memiliki

tingkat reliabilitas sangat tinggi.

3. Taraf Kesukaran

Untuk menguji tingkat kesukaran soal tes yang digunakan dalam penelitian

ini digunakan rumus:

=
Keterangan:

P = indeks kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab dengan benar
JS = jumlah seluruh peserta tes

(Arikunto, 2010: 208)

Menurut Arikunto (2010: 210), klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai

berikut.

- Soal dengan P 0,00-0,30 adalah soal sukar

- Soal dengan P 0,30-0,07 adalah soal sedang

- Soal dengan P 0,07-1,00 adalah soal mudah

Berdasarkan perhitungan taraf kesukaran soal kemampuan berpikir analitis

menggunakan microsoft excel dari 40 soal terdapat 7 soal yang tergolong

sukar, 26 soal tergolong sedang, dan 7 soal tergolong mudah. Hasil

perhitungan taraf kesukaran terdapat pada lampiran 18.

Tabel 3.4 Taraf Kesukaran Soal Kemampuan Berpikir Kritis
Sukar Sedang Mudah

4, 7, 25,
30, 33, 34,
40

1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,19, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40

2, 8, 14,
16, 17,
26,37
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4. Daya Pembeda (Indeks Diskriminasi)

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang berke-

mampuan rendah. Untuk mencari daya pembeda soal digunakan rumus

sebagai berikut.= − =
Keterangan:
D = daya beda soal;
J = jumlah peserta tes;
JA = banyaknya peserta kelompok atas;
JB = banyaknya peserta kelompok bawah;
BA= banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar;
BB= banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu benar;
PA = proporsi kelompok atas yang menjawab benar;
PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.
(Arikunto, 2010: 213-214)

Setelah diketahui indeks diskriminasi, maka klasifikasi daya beda menurut

Arikunto (2007 : 218) adalah sebagai berikut.

D : 0,00 – 0,20 : Jelek (Poor)
D : 0,21 – 0,40 : Cukup (Satisfactory)
D : 0,41 – 0,70 : Baik (Good)
D : 0,71 – 1,00 : Baik sekali (Excellent)
D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua item soal yang mempunyai

nilai D negative sebaiknya dibuang atau dihilangkan.

Berdasarkan perhitungan daya beda soal kemampuan berpikir kritis

menggunakan microsoft excel dari 40 soal terdapat 28 soal tergolong

cukup dan 12 soal tergolong baik. Hasil perhitungan daya beda tedapat

pada lampiran 18.
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Tabel 3.5 Daya Beda Soal Kemampuan Berpikir Kritis

Cukup Baik

2, 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33, 36, 37, 38, 40

1, 4, 7, 9
24, 29, 30,
31, 34, 35,
36, 39

G. Uji Persyaratan Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan teknik

statistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik memerlukan terpe-

nuhinya asumsi data harus normal dan homogen, sehingga perlu uji persya-

ratan yang berupa uji normalitas dan homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok yang

dijadikan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau

tidak. Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji

normalitas Kolmogorov-Smirnov.

Langkah-langkah perhitungan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov
(Purwanto, 2011: 164) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung F0 (X)  SN (X)
2. Menghitung tabel α = 0,05
3. Keputusan

Adapun kriteria pengujian sebgai berikut:

Dhitung < Dtabel , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Untuk pengujian normalitas, peneliti menggunakan bantuan program

aplikasi komputer yaitu SPSS 15.0.
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang

diambil dari populasi bervariasi homogen atau tidak. Pada penelitian ini

digunakan uji Levene. Homogenitas varians diuji menggunakan rumus:
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Dengan Fhitung < Ftabel, maka kelompok-kelompok yang dibandingkan

mempunyai varians yang homogen (Sudjana dalam Purwanto, 2011: 180).

Untuk pengujian homogenitas, peneliti menggunakan bantuan program

aplikasi komputer yaitu SPSS 15.0.

H. Teknik Analisis Data

1. T-Test Dua Sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian hipotesis

komparatif dua sampel independen yaitu sebagai berikut.

(Separated Varians)

(Polled Varians)

Keterangan:

1 = rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan
menggunakan pembelajaran Team Games Tournament;
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2 = rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang diajar dengan
menggunakan pembelajaran Jigsaw II;

= varians total kelompok 1;
= varians total kelompok 1;

n1 = banyaknya sampel kelompok 1;
n2 = banyaknya sampel kelompok 2.
(Sugiyono, 2012: 273)

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu

sebagai berikut.

a. Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya
sama atau tidak.

b. Apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk
menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians.

Berdasarkan dua hal di atas, maka berikut ini diberikan petunjuk untuk

memilih rumus t-test.

a. Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen, maka
dapat digunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled
varians untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang besarnya
dk = n1 + n2 – 2.

b. Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians homogen dapat digunakan
rumus t-test dengan polled varians, dengan dk = n1 + n2 – 2.

c. Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen, maka dapat digunakan
rumus t-test baik separated varians maupun polled varians, dengan
dk yang besarnya dk = n1 – 1 atau n2 – 2, jadi bukan n1 − n2 – 2.

d. Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians tidak homogen, dapat
digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai
pengganti harga t-tabel hitung dari selisih harga t-tabel dengan dk =
n1 – 1 dan dk = n2 – 1, dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t
terkecil (Sugiyono, 2012: 272-273).

2. Analisis Varians Dua Jalan

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa

kegunaan, antara lain: (1) dapat digunakan untuk menentukan apakah
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rerata nilai dari dua atau lebih sampel berbeda secara signifikan ataukah

tidak; (2) dapat digunakan untuk mengetahui antarvariabel manakah yang

memang mempunyai perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel

manakah yang berinteraksi satu sama lain (Arikunto, 2009: 401-402).

Tabel 6. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan
Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat Db MK Fo P

Antara A

Antara B

Antara
AB
(Interaksi)

Dalam (d)

JK = ∑ (∑ ) – (∑ )
JK = ∑ (∑ ) – (∑ )
JK = ∑ (∑ ) – (∑ )
– JKA - JKB

JKd = JKA – JKB - JKAB

A-1 (2)

B-1 (2)

dbA x dbB

(4)

dbT-dbA-
dbB-dbAB

JK
JK
JK
JK

MKMKMKMKMKMK
Total (T) JKT = ∑( )2-

(∑ )2 N-1 (49)

Keterangan:
JKT = jumlah kuadrat total;
JKA = jumlah kuadrat variabel A;
JKB = jumlah kuadrat variabel B;
JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B;
JKd = jumlah kuadrat dalam;
MKA = mean kuadrat variabel A;
MKB = mean kuadrat variabel B;
MKAB = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B;
MKd = mean kuadrat dalam;
FA = harga F0 untuk variabel A;
FB = harga F0 untuk variabel B;
FAB = harga F0 untuk interaksi antara variabel A dengan variable B.
(Arikunto, 2009: 429)
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3. Pengujian Hipotesis

Rumusan hipotesis  dalam penelitian ini adalah:

Rumusan hipotesis 1:
Ho : μ1 =  μ2

Ha : μ1 ≠ μ2

Rumusan hipotesis 2 :
Ho : μ1 =  μ2

Ha : μ1 ≠ μ2

Rumusan hipotesis 3 :
Ho : μ1 =  μ2

Ha : μ1 ≠ μ2

Rumusan hipotesis 4 :
Ho : μ1 ≤ μ2

Ha : μ1 > μ2

Rumusan hipotesis 5:
Ho : μ1 ≤ μ2

Ha : μ1 > μ2

Rumusan hipotesis 6:
Ho : μ1 ≥ μ2

Ha : μ1 < μ2

Rumusan hipotesis 7:
Ho : μ1 < μ2

Ha : μ1 ≥ μ2

Adapun kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut.

Tolak Ho apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel.

Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel.

Hipotesis 1, 2 dan 3 mengunakan rumus analisis varians dua jalan.

Hipotesis 4, 5, 6 dan 7 menggunkan rumus t-test dua sampel independen

(T-Test Separated Varians).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada perbedaan signifikan anatara kemampuan berpikir analitis siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing

prompting dan siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif

tipe CIRC pada mata pelajaran ekonomi.

2. Ada perbedaaan signifikan anatara kemampuan berpikir analitis siswa yang

memiliki gaya belajar audiotori dan visual pada mata pelajaran ekonomi..

3. Ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran probing prompting dan

model pembelajaran CIRC dengan gaya belajar audiotori dan visual

terhadap kemampuan berpikir analitis siswa pada mata pelajaran ekonomi.

4. Model pembelajaran probing prompting lebih efektif dibandingkan dengan

model CIRC untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis bagi siswa

yang memiliki gaya belajar audiotori.

5. Model pembelajaran CIRC lebih efektif dibandingkan dengan model

probing prompting untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis bagi

siswa yang memiliki gaya belajar visual.
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6. Kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar audiotori

lebih tinggi daripada siswa yang memiliki gaya belajar visual dengan

menggunakan model pembelajaran probing prompting.

7. Kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih

tinggi daripada siswa yang memiliki gaya belajar audiotori dengan meng-

gunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and

Composition (CIRC).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas model pembelajaran probing

prompting dan model pembelajaran CIRC dalam meningkatkan kemampuan

berpikir analitis dengan memperhatikan gaya belajar siswa pada mata pelajaran

ekonomi kelas X SMA N 1 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2015/2016, maka

peneliti menyarankan sebagai berikut.

1. Sebaiknya guru selalu mempertimbangkan penggunaan model yang sesuai

dalam pembelajaran dan menilai kemampuan berpikir analitis siswa.

2. Sebaiknya guru mengenal karakteristik siswa baik di dalam maupun di

luar proses pembelajaran, termasuk gaya belajar masing-masing siswa

sehingga guru dapat mengambil inisiatif dalam upaya mengembangkan

potensi atau kemampuan yang dimilikinya.

3. Sebaiknya guru menciptakan interaksi optimal antara model pembelajaran

dengan gaya belajar siswa saat proses pembelajaran berlangsung agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara komprehensif.
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4. Sebaiknya guru dalam menilai kemampuan berpikir analitis pada siswa

yang memiliki gaya belajar audiotori menggunakan model pembelajaran

probing prompting karena berdasarkan penelitian ini rata-rata hasil ke-

mampuan berpikir analitis siswa bergaya belajar audiotori lebih tinggi

pada pembelajaran problem prompting daripada CIRC.

5. Sebaiknya guru dalam menilai kemampuan berpikir analitis pada siswa

yang memiliki gaya belajar visual menggunakan model pembelajaran

CIRC karena berdasarkan penelitian ini rata-rata hasil kemampuan ber-

pikir analitis siswa bergaya belajar visual lebih tinggi pada pembelajaran

CIRC daripada problem prompting.
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