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ABSTRACT

THE EFFECT OF USING COOPERATIVE LEARNING MODEL OF PICTURE
AND PICTURE THE STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT OF

GEOGRAPHY SUBJECT TWELFTH GRADE SOCIAL SCIENCE AT SMA N
1 KARYA PENGGAWA WEST COAST DISTRICT IN 2015/2016

ACADEMIC YEAR

By

MELYA SARI

This research was aimed at finding out (1) the difference between the students’
achievement at twelfth grade Social 1 that used cooperative learning model of picture
and picture type and the students’ achievement at twelfth grade social 2 that used
conventional learning model, (2) the effect activities of using cooperative learning
model of picture and picture type on the students’ learning achievement of geography
subject at twelfth grade Social science 1 at SMA N Karya Penggawa in west coast
District. Quasi experiment was used in this study. The populations were the students at
twelfth grade Social 1 and 2. To analyze the data, T-Test and linear regression analysis
were used. The results showed that (1) there was a difference between the students’
achievement at at twelfth grade social science 1 that used cooperative learning model of
picture and picture type and the students’ achievement at twelfth grade Social 2 that
used conventional learning model, (2) there was an effect aktivities of using cooperative
learning model of picture and picture type on the students’ learning achievement of
Geography subject twelfth grade social science at SMA N 1 karya Penggawa west coast
district.

Keywords: model picture and picture, learning geography achievement



ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
PICTURE AND PICTURE TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA

KELAS XII IPS SMA N 1 KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

MELYA SARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan hasil belajar siswa kelas XII
IPS 1 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture
dengan hasil belajar siswa kelas XII IPS 2 yang menggunakan model pembelajaran
konvensional, (2) pengaruh aktivitas menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Picture and Picture terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPS I pada mata pelajaran
geografi di SMA N I Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian
menggunakan metode quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XII IPS 1 dan kelas XII IPS 2. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t
dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada
perbedaan hasil belajar siswa kelas XII IPS 1 yang menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Picture and Picture dengan hasil belajar siswa kelas XII IPS 2 yang
menggunakan model pembelajaran konvensional, (2) ada pengaruh aktivitas
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe tipe Picture and Picture terhadap hasil
belajar siswa kelas XII IPS I pada mata pelajaran geografi di SMA N I Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat.

Kata kunci: model picture and picture, hasil belajar geografi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang

dinamis dan syarat akan perkembangan. Pendidikan juga dipandang sebagai salah

satu aspek yang memiliki peran pokok dalam mempersiapkan generasi muda yang

akan datang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Syaiful Sagala (2013:3) menyatakan

bahwa:

Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peningkatan mutu atau kualitas pendidikan pada semua jenjang di sekolah

merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah berkaitan erat dengan proses

pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Aktivitas siswa merupakan syarat

mutlak bagi berlangsungnya interaksi pembelajaran baik aktif fisik maupun aktif

mental.
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Pergantian kurikulum di Indonesia merupakan tantangan baru bagi guru pada

masing-masing jenjang pendidikan dalam menyampaikan materi pembelajaran,

sehingga bisa menarik bagi siswa dalam proses pembelajaran.Pemerintah sudah

berulang kali melakukan penyempurnaan kurikulum guna meningkatkan mutu

pendidikan di Indonesia.Hal ini dilakukan agar kurikulum yang diberlakukan pada

setiap jenjang pendidikan benar-benar dapat menghasilkan sumber daya manusia

yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.Kurikulum yang berlaku

di Indonesia saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan

Kurikulum 2013. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Republik

Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Syaiful

Sagala (2013:3 )

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

Tugas dan peran seorang guru tidak hanya pemberi informasi tetapi juga sebagai

motivator belajar agar siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan melalui

berbagai akitivitas yang menuntut peran aktif siswa. Penggunaan model

pembelajaran yang tepat dan sesuai sangat mempengaruhi keberhasilan guna

mencapai tujuan pembelajaran, sebaliknya model pembelajaran yang kurang

menarik dapat dapat menimbulkan rasa bosan siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran.

Pembelajaran geografi selalu berkenaan dengan kehidupan nyata dipermukaan

bumi, oleh karena itu diperlukan pengalaman langsung kelapangan, namun pada
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kenyataannya tidak semua materi geografi dapat dilakukan pembelajaran langsung

kelapangan dan sebagian besar guru menyampaikan materi geografi secara

konvensional.

Keaktifan dalam proses pembelajaran akan mengahasilkan interaksi yang baik

antara guru dan siswa, sehingga siswa dapat melibatkan kemampuannya

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada hasil

belajar siswa.

Pemilihan model pembelajaran yang menarik untuk siswa dalam menyampaikan

materi geografi tidaklah mudah, diperlukan kecermatan dari guru dalam

menentukan dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik materi pelajaran yang akan diajarkan. Oleh karena itu guru dituntut

untuk memiliki model pembelajaran yang bervariasi dalam mengajar, sehingga

siswa lebih antusias dan tidak bosan dengan materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru mata pelajaran geografi terhadap

proses pembelajaran geografi kelas XII IPS SMA N I Karya Penggawa

diantaranya,proses pembelajaran masih berlangsung secara konvensional, proses

pembelajaran didalam kelas masih didominasi oleh guru, guru sebagai satu-

satunya pusat informasi, kurang aktifnya siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran dan Media yang digunakan seadanya seperti papan tulis, tidak

terdapat media tambahan lainnya yang mendukung proses pembelajaran,hal inilah

yang menyebabkan siswa memiliki kesulitan dalam hal pemahaman materi dan
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belum tuntasnya hasil belajar. Berikut ini data belum tuntasnya hasil belajar siswa

pada mata pelajaran geografidapat dilihat pada tabel 1.

Tabel I. Nilai Rata-Rata Ulangan Harian Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas
XII IPS SMA N I Karya Penggawa Tahun 2015

Nilai Kelas XII Jumlah
Siswa

Presentase
(%)

Ket
IPS I IPS 2

≥ 76 9 7 16 32,00 Tuntas
<76 16 18 34 68,00 Belum

Tuntas
Jumlah 25 25 50 100,00

Sumber: Dokumentasi Guru Geografi SMA N I Karya Penggawa Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil belajar geografi siswa kelas XII

IPS SMA N I Karya Penggawa masih banyak yang belum tuntas. Siswa yang

mendapat nilai dibawah  <76 atau belum mencapai kriteria ketuntasan minimal

(KKM) dengan jumlah 34 dari 50 siswa atau sekitar 68,00 % Sementara kriteria

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan pada sekolah yaitu ≥ 76.Salah satu

faktor menyebabkan paling dominan belum tuntasnya hasil belajar geografi siswa

adalah cara mengajar guru yang masih berlangsung secara konvensionaldan

kurangnya variasi dalam mengajar.

Salah satu model pembelajaran untuk membuat siswa lebih antusias dan aktif

dalam pembelajaran geografi adalah model pembelajaran kooperatif tipe Picture

and Picture.Pada penelitian ini fokus pada standar kompetensi 2.1 yaitu

menjelaskan pemanfaatan citra penginderaan jauh, dalam penyampaian

materinyadikemas menggunakan media gambar sehingga lebih mudah dipahami

dan membuat siswa lebih konstribusi dalam proses pembelajaran.Alasan memilih

standar kompetensi 2.1 tentang pemanfaatan citra penginderaan jauh yaitu materi
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yang akan disampaikan sangat cocok apabila menggunakan media gambar, karena

siswa seolah-olah siswa berada langsung dengan situasi yang sebenarnya dan

melihat lebih riil contoh langsungnya melalui gambar yang disajikan.

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan

oleh siswa dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya

4-5 orang dengan struktur kelompok hetrogen untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang telah dirumuskan.

Picture and Picture adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang

menggunakan media gambar sehingga dapat menarik perhatian siswa dan

membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan. Inilah yang menyebabkan

pentingnya menggunakan media yang mendukung untuk mencapai tujuan dalam

pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture adalah suatu model

pembelajaran yang menggunakan media gambar dan dipasangkan atau diurutkan

menjadi urutan yang logis oleh siswa. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama

dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah

menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu berukuran

besar.

Ciri khas dari pembelajaran menggunakan model Picture and Picture membuat

siswalebih aktif, inovatif, dan kreatif. Materi yang disajikan dalam bentuk gambar

yangdiurutkan menjadi suatu pokok bahasan materi.Cara tersebut membuat siswa
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lebih tertarik terhadap materi yang disajikan dan mempermudah pemahaman pada

siswa.

Berdasarkan data belum tuntasnya hasil belajar geografi siswa kelas XII, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh aktivitas

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture Terhadap

Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XII IPS SMA N I Karya Penggawa

Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi yang belum tuntas.

2. Kurang aktifnya siswa dalam  pembelajaran geografi.

3. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru.

4. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru (teacher center).

5. Guru masih menggunakan model pembelajaan konvensioanal dalam proses

pembelajaran.

6. Guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and
Picture dalam proses pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah

dalampenelitian ini adalah:

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture.

2. Penggunanan model pembelajaran konvensional.
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3. Hasil belajar geografi kelas XII IPS SMA N 1 Karya Penggawa, Kabupaten

Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka

rumusan masalah pada penelitian iniadalah hasil belajar geografi yang belum

tuntas pada siswa kelas XII IPAS SMA N 1 Karya Penggawa Kabupaten Psesisir

Barat  dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dengan hasil belajar

kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional?

2. Apakah ada pengaruh aktivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XII IPS

SMA N I Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran

2015/2016?

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, maka judul

penelitian ini adalah “Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Picture and Picture terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XII IPS SMA N I

Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2015/2016?”

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk:
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1. Mengetahui perbedaanhasil belajar kelas eksperimen dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dengan hasil belajar

kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional.

2. Mengetahui pengaruh aktivitaspenggunaanmodel pembelajaran kooperatif tipe

Picture and Picture terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XII IPS SMA N

I Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2015/2016.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

a. Bagi Guru

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dapat

digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran geografi.

b. Bagi Siswa

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Pictureakan

memberikan alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

c. Bagi Sekolah

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and

Picturemerupakan alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran geografi

di sekolah.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Picture and

Picture dan hasil belajar geografi siswa.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS SMA N I Karya Penggawa

Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2015/2016.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di SMA N I Karya Penggawa Kabupaten

PesisirBarat, dengan alamat. Jl. Lintas Bengkulu Penggawa V Tengah,

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 12-21 November, semester ganjil

tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 6 kali pertemuan.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pembelajaran geografi.

Menurut IGI dalam Sumadi (2010:19) pembelajaran geografi adalah

pembelajaran tentang tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang

persamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang kelingkungan,

kewilayahan dalam konteks keruangan.

Pembelajaran geografi dalam penelitian ini yang disampaikan menggunakan

metode eksperimen semu, pada materi kelas XII IPS semester ganjil dengan

standar kompetensi 2.1 yaitu tentang pemanfaatan citra penginderaan jauh.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Belajar Behavioristik

Rumpun teori ini disebut behavioristik karena sangat menekankan perilaku atau

tingkah laku yang dapat diamati dan diukur (Syaiful Sagala, 2013:42).Teori ini

menganggap apa yang terjadi antara stimulus dengan respon dianggap tidak

penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, yang

dapat diamati hanyalah stimulus dengan respon. Oleh sebab itu apa saja yang

diberikan guru (stimulus) dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa (respon)

semuanya harus dapat diamati dan diukur. Penguatan (Reinforcement) merupakan

salah faktor penting dalam teori ini. Penguatan adalah apa saja yang bisa

memperkuat timbulnya respon.

Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada perubahan

pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk

mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam tulisan, kuis

atau tes.

Prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik yang dikemukakan oleh Harley

dan Davis dalam Syaiful Sagala (2013:43) adalah:
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a. Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat secara
aktif didalamnya.

b. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur
sedemikian rupa sehingga hanya perlu memberikan suatu respon tertentu
saja.

c. Tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga siswa
dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan betul atau
tidak.

d. Perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon apakah
bersifat positif atau negatif.

Teori ini berlandaskan kepada respon siswa serta mengikutsertakan siswa untuk

berperan aktif dalam proses pembelajaran. tetapi ada syarat yang harus diberikan

oleh guru terkait dengan respon yang diberikan siswa tersebut yaitu penguatan

atau penghargaan. Penguatannya dapat bersifat positif atau negatif, dan

penghargaan yang akan diberikan dapat berupa nilai atau hadiah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik

merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku

serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon.

2. Teori Belajar Konstruktivisme

Menurut Agus N. Cahyono (2013:34) belajar menurut kontruktivisme adalah

suatau proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang

dipelajari dengan pengertian yangsudah dimilikinya, sehingga pengetahuan dapat

dikembangkan.Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak

hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan

aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya.
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Asal kata konstruktivisme yaitu  “to construct” yang berarti “membentuk” atau

“membangun”. Teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori

pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan

bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya

apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi (Trianto, 2010:74).

Menurut Yatim Riyanto (2010:144) menyatakan bahwa dalam teori
Konstruktivismeini guru berperan menyediakan suasana dimana siswa
dapat memahami dan menerapkan suatu pengetahuan, sehingga siswa
bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya,
dan  berusaha dengan ide-ide. Guru dapat memberikan sebuah kesempatan
untuk siswa-siswanya untuk menerapkan ide-ide mereka dalam kegiatan
belajar mengajar di sekolah.

Menurut Yatim Riyanto (2010:147) teori pembelajaran konstruktivisme pada

dasarnya ada beberapa tujuan yang ingin diwujudkan antara lain:

a. Memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu
sendiri.

b. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan
dan mencari sendiri jawabannya.

c. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman
konsep secara lengkap.

d. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang
mandiri.

Menurut Asri Budiningsih (2005:57) mengemukakan bahwa ada beberapa

kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan,

diantaranya sebagai berikut:

a.   Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman.

b.  Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan

perbedaan
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c. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman satu dengan yang

lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar

Konstruktivisme adalah sebagai pembelajaran yang bersifat regeneratif, yaitu

tindakan menciptakan suatu makna dari apayang sudah dipelajari.

3. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

Menurut Thursan Hakim dalam Pupuh Fahurrohman dan Sobry Sutikno (2007:6)

belajar adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian manusia dan

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan pengetahuan, sikap, kebiasaan,

pemahaman, keterampilan, daya fikir, dan kemampuan lainnya.

Menurut pandangan pendidikan modern belajar adalah mengubah tingkah laku

anak, seperti anak dapat melakukan sesuatu karena setelah belajar atau melakukan

sesuatu dengan cara yang lebih tepat guna (Djawadi Hadi Nugroho, 2013:1).

Sedangkan menurut pandangan pendidikan tradisional, belajar adalah proses

perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungan (Oemar Hamalik,

1989:27).

Menurut Yatim Riyanto (2009:61) belajar adalah suatu aktivitas yang berlangsung

dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan

tingkah laku pada diri sendiri berkat adanya interaksi antara individu dengan
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individu dan individu dengan lingkungannya. Belajar menurut Degeng dalam

Yatim Riyanto (2009:5) merupakan pengaitan pengetahuan baru pada struktur

koognitif yang sudah dimiliki oleh pelajar.

Menurut Hamalik dalam Ahmad Susanto (2014:4) belajar adalah memodifikasi

atau memperteguh perilaku melalui pengalaman. Menurut Hilgard dan Bower

dalam Pupuh Fahurrohman dan Sobry Sutikno (2007:5) belajar berhubungan

dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang

disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu, dimana

perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar respon pembawaan,

kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan

tingkah laku seseorang berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan

lingkungannya.

b. Pembelajaran

Menurut Yusuf hadi Miarso dalam Martinis Yamin (2013:15) pembelajaran

adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan dan terkendali agar orang lain

belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain.

Pembelajaran sebagai proses penafsiran dan pemahaman dalam sebuah cara yang

berbeda. Menurut Ramsdendalam Mark K. Smith (2009:32) Pembelajaran

melibatkan pemahaman akan dunia dengan menafsirkan kembali pengetahuan.

Menurut Gagne dalam Miftahul Huda (2014:3) pembelajaran dapat diartikan

sebagai proses memodifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan
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dan ditingkatkan levelnya. Sedangkan menurut Anglin dalam Martinis Yamin

(2013:16) pembelajaran (Instruction) terjadi diluar diri pelajar yaitu sebagai suatu

cara mengorganisir, memberikan informasi bagi pelajar yang dapat melibatkan

apapun unsur-unsur yang penting seperti penyajian informasi, persediaan contoh-

contoh, latihan-latihan, dan umpan balik.

Menurut Dewi Salma Prawiradilaga (2008:19) pembelajaran diartikan sebagai

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimana guru dan peserta didik langsung

berinteraksi. Pembelajaran diidentikkan dengan kata mengajar, yang berarti

petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui. Sebagaimana

menurut Howard dalam Ahmad Susanto (2014:20) mengajar adalah suatu

aktivitas membimbing atau menolong seseorang untuk mendapatkan, mengubah,

atau mengembangkan keterampilan, sikap, cita-cita, pengetahuan, dan

penghargaan.

Menurut Hamzah B. Uno (2011:2) pembelajaran adalah upaya untuk

membelajarkan siswa. Pembelajaran menurut pandangan Dewey dalam Miftahul

Huda (2014:39) adalah semua pengetahuan pemikiran dan pembelajaran dapat

muncul melalui pengalaman. Seorang individu harus bekerja, tetapi agar ia bisa

belajar ia harus berefleksi terhadap apa yang ia kerjakan.

Menurut Gagne dalam Djawadi Hadi Nugroho (2013:17) ada lima tujuan

pembelajaran, yaitu:

1) Kemampuan intelektual.
2) Kemampuan koognitif.
3) Informasi verbal.
4) Keterampilan motorik.
5) Sikap dan nilai.
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha

sadar yang dilakukan individu guna tercapainya sebuah perubahan-perubahan.

4. Pembelajaran Geografi

Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo (bumi) dan grafien berarti

tulisan.Jadi geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Namun pada

hakikatnya geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal yang ada

dipermukaan bumi, di luar bumi, bahkan di luar angkasa. Jadi geografi diartikan

sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada

diatasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim udara dan segala interaksinya.

Menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI) tahun1988 dalam Sumadi (2010:19)

geogarfi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks

keruangan. Lebih lanjut menurut Bintarto dalam Sumadi (2010:19) geografi

adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala muka bumi dan peristiwa

yang terjadi dimuka bumi baik fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup

beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan

kewilayahan.

Ruang lingkup geografi menurut Nursid Sumaatmadja (2001:12-13) meliputi:

a. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia.
b. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya.
c. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang

memberikan variasi terhadapa ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi.
d. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan antara darat, perairan, dan

udara di atasnya. Dengan demikian, bidang kajian geografi tidak hanya
ditunjukan pada alam melainkan juga berkenaan dengan manusia serta
hubungan diantara keduanya, sekaligus mengkaji faktor alam dan faktor
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manusia yang membentuk integrasi keruangan di wilayah yang
bersangkutan.

Menurut Djawadi Hadi Nugroho (2013:2) pembelajaran geografi tidak hanya

memperoleh pengetahuan tentang fenomena geosfer, tetapi juga diperoleh

pengertian tentang cara hidup orang lain, sumbangan dan penghargaan tentang

orang lain , toleransi agama dan pendapat orang lain, adat- istiadat orang lain.

Menurut Subarjo (1996:2-3) menyatakan bahwa pembelajaran geografi di sekolah

memberikan sumbangsih edukatif yang khas, yaitu:

a. Wawasan keruangan.
b. Persepsi relasi antar gejala
c. Rasa keindahan
d. Kecintaan pada tanah air
e. Saling pengertian
f. Pembentukan pribadi

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001:12) Pengajaran geografi hakikatnya adalah

pengajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan

keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahan

nya. Dengan kata lain, pengajaran geografi merupakan pengajaran tentang hakikat

geografi yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan

mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing.

Adapun ruang lingkup pembelajaran geografi meliputi:

a. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia.
b. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya.
c. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang

memberikan variasi terhadapa ciri khas tempat-tempat dipermukaan
bumi.

d. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan antara darat, perairan, dan
udara di atasnya (Nursid Sumaatmadja, 2001:12-13).

Mata pelajaran geografi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut:
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a. Memahami pola spasial, lingkungan, dan kewilayahan serta proses yang
berkaitan.

b. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,
mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi.

c. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan
memanfaatkan sumberdaya alam secara arif serta memiliki toleransi
terhadap keragaman budaya masyarakat (Sapriya, 2009:210).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran geografi

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aspek-aspek keruangan

permukaan bumi seperti persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan

sudut pandang kelingkungan, kewilayahan, dalam konteks keruangan yang

disesuaikan dengan tingkat pendidikan.

5. Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)

Menurut Nurhadi (2003:60) pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang

didasarkan pada alasan bahwa manusia sebagai makhluk individu yang berbeda

satu sama lain, sehingga konsekuensi logisnya manusia harus menjadi makhluk

sosial, makhluk yang berinteraksi dengan sesama. Adapun berbagai elemen dalam

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:

a. Saling ketergantungan positf.
b. Interaksi tatap muka.
c. Akuntabilitas individual.
d. Keterampilan unntuk menjalin hubungan antara pribadi atau keterampilan

sosial yang secara senghaja diajarkan (Nurhadi, 2003:61).

Menurut Robert E. Slavin (2005:103) pembelajaran kooperatif adalah solusi ideal

menyediakan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal kepada

para siswa dari latar belakang etnik yang berbeda. Pembelajaran kooperatif

dilaksanakan melalui Sharing atas proses antara peserta belajar sehingga dapat
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mewujudkan pemahaman bersama diatara peserta belajar itu sendiri, menurut

Abdulhak dalam Rusman (2012:203).

Menurut Yatim Riyanto (2009:266) Ciri-ciri pembelajaran kooperatif sebagai

berikut:

a. Kelompok dibentuk dengan siswa berkemapuan tinggi, sedang dan
rendah.

b. Siswa dalam kelompok sehidup semati.
c. Siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama.
d. Membagi tugas dan tanggung jawab sama.
e. Akan dievaluasi untuk semua.
f. Berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama.
g. Diminta pertanggungjawaban individual materi yang ditangani.

Menurut Ibrahim (2009:6) karakteristik pembelajaran kooperatif adalah sebagai

berikut:

a. Siswa bekerjasama dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar.
b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tinggi, sedang

dan rendah.
c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku dan

jenis kelamin yang berbeda.
d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif

adalah pembelajaran berkelompok dan saling bertukar informasi untuk mencapai

tujuan dalam pembelajaran.

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture

Menurut Miftahul Huda (2014:236) Picture and Picture merupakan stategi

pembelajaran yang menggunakan media gambar sebagai media pembelajaran.

sedangkan menurut Afnia Afandi (2013) Picture and Picture adalah suatu model
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belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi

urutan logis.

Model Pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture mengandalkan gambar

sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor

utama dalam proses pembelajaran, oleh sebab itu sebelum proses pembelajaran

guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu

atau dalam bentuk kertas yang ditempel di karton.

Menurut Djawadi Hadi Nugroho (2013:27) media adalah sumber belajar, atau

secara luas media dapat diartikan manusia, benda, ataupun peristiwa yang

membuat kondisi murid untuk memungkinkan memperoleh pengetahuan, sikap,

dan keterampilan.

Menurut Oemar Hamalik (1989:63) Bebarapa alasan dasar penggunaan media

gambar ialah:

a. Gambar bersifat konkret. Melalui gambar para siswa dapat melihat dengan
jelas suatu yang sedang dibicarakan atau didiskusikan dalam kelas. Sesuatu
persoalan dapat dijelaskan dengan gambar selain dijelaskan dengan kata-
kata.

b. Gambar mengatasi batas waktu dan ruang.Gambar candi Brobudur dapat
dibawa dan dipelajari di Amerika, dan gambar-gambar Spinx di Mesir dapat
dipelajari di Indonesia, demikian juga contoh selanjutnya akan
memnbuktikan bahwa gambar-gambar itu merupakan penjelasan dari benda-
benda yang sebenarnya yang kerap kali tidak mungkin dilihat karena
letaknya jauh atau tejadi pada masa lampau.

c. Gambar mengatasi kekurangan daya mampu panca indera manusia. Benda-
benda yang kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata, dibuat fotografinya
sehingga dapat dilihat dengan jelas.

d. Dapat digunakan untuk menjelaskan suatu masalah. Karena itu bernilai
terhadap semua pelajaran di sekolah.

e. Gambar mudah didapat dan murah. Untuk sekolah yang dananya terbatas
atau apa lagi yang sama sekali tidak mampu, gambar bernilai ekonomis,
menguntungkan dan meringankan beban sekolah.
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f. Mudah digunakan baik untuk perorangan maupun untuk kelompok
siswa.Satu gambar dapat dilihat oleh seluruh kelas, bahkan seluruh sekolah.

Menurut Gagne dan Briggs dalam Azhar Arsyad (2011:4) media pembelajaran

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi

pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video

recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer.

Azhar Arsyad (2011:16) mengemukakan fungsi media pembelajaran terutama

media visual yaitu:

a. Fungsi etensi (menarik perhatian).

b. fungsi afektif (tingkat kenyamanan belajar).

c. fungsi koognitif (memahami dan mengingat informasi).

d. fungsi kompensatoris (mengakomodasi tingkat pemahaman).

Sebelum proses pembelajaran berlangsung dalam model pembelajaran kooperatif

tipe Picture and Picture, guru sudah menyiapkan gambar-gambar yang akan

ditampilkan baik dalam bentuk kartu, atau dalam bentuk carta berukuran besar.

Gambar-gambar tersebut juga bisa ditampilkan melalui bantuan power point atau

software-software lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Model pembelajaran

kooperatif tipe Picture and Picture adalah model pembelajaran yang

menggunakan media gambar sebagai media pembelajaran.
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a. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and
Picture

Langkah-langkah model Picture and Picture menurut Miftahul Huda (2014:236-

238), sebagai berikut:

1) Tahap penyampaian kompetensi
Pada tahap ini, guru diharapkan menyampaikan kompetensi dasar mata
pelajaran yang bersangkutan.Dengan demikian, siswa dapat mengukur sampai
sejauh mana kompetensi yang harus mereka kuasai.Disamping itu, guru juga
harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian kompetensi tersebut
untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapainya.

2) Tahap presentasi materi
Pada tahap penyajian materi, guru lebih menciptakan momentum awal
pembelajaran.keberhasilan proses pembelajaran dapat dimulai dari sini. Pada
tahap inilah, guru harus berhasil memberi motivasi pada beberapa siswa yang
memungkinkan masih belum siap.

3) Tahap penyajian gambar
Pada tahap ini, guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlibat
aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang
ditunjukan. Dengan gambar pengajaran akan lebih menghemat energi dan
siswa juga akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam
perkembangan selanjutnya guru dapat dimodifikasi gambar atau penggantinya
dengan video dan mendemonstrasi kegiatan tertentu.

4) Tahap pemasangan gambar
Pada tahap ini guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian untuk
memasangkan gambar secara berurutan dan logis.Guru juga bisa melakukan
inovasi, karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif sebab siswa
kadang cenderung merasa tertekan.Salah satu caranya adalah dengan undian,
sehingga siswa merasa memang harus benar-benar siap untuk menjalankan
tugas yang diberikan.

5) Tahap penjajakan
Pada tahap ini mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswa tentang
alasan/dasar pemikiran dibalik urutan gambar yang disusunnya.Setelah itu,
siswa bisa diajak untuk menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan
kompetensi dasar berdasarkan indikator-indikator yang dicapai. Guru juga bisa
mengajak sebanyak mungkin siswa untuk membantu sehingga proses diskusi
semakin menarik.

6) Tahap penyajian kompetensi
Berdasarkan komentar/penjelasan atas urutan gambar-gambar, guru bisa
menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selama
proses ini, guru harus memberi penakanan pada ketercapaian kompetensi
tersebut. Guru bisa mengulangi, menuliskan, atau menjelaskan gambar-gambar
tersebut agar siswa mengetahui bahwa sarana tersebut penting dalam
pencapaian kompetensi dasar dan indikator-indikator yang telah ditetapkan.



23

7) Tahap penutup
Diakhir pembelajaran guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah
dicapai dan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat materi dan
kompetensi dalam ingatan siswa.

b. Kelebihan dan Kekurangan Model Picture and Picture

Kelebihan dan kekurangan model Picture and Picture menurut Miftahul Huda

(2014:239), sebagai berikut:

1) Kelebihan

a) Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa.
b) Siswa silatih berfikir logis dan sistematis
c) Siswa dibantu  belajar berdasarkan sudut pandang suatu objek.
d) Bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berfikir.
e) Memotivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan.
f) Siswa dilibatkan dalam perancanaan pengelolaan kelas.

2) Kekurangan

a) Memakan banyak waktu.
b) Membuat sebagian siswa pasif.
c) Munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan dikelas.
d) Adanya beberapa siswa tertentu yang terkadang tidak senang jika disuruh

kerjasama dengan yang lain.
e) Kebutuhan akan dukungan fasilitas, alat, dan biaya ang cukup memadai.

7. Pembelajaran Konvensional

Menurut Subaryana (2005:9) pembelajaran dengan pendekatan konvensioal

pengajar sebagai sumber tunggal. Ciri-ciri pembelajaran konvensional menurut

Syaiful Bahri Djamarah dan Anwar Zain (2010:9) adalah sebagai berikut:

a.Siswa adalah penerima informasi.
b.Siswa cenderung belajar secara individu.
c.Pembelajaran cenderung abstrak dan teoriitis.
d.Pelaku dibangun atas kebiasaan.
e.Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan.
f. Peserta didik tidak melakukan yang jelek karena dia takut hukuman.
g.Bahasa diajarkan dengan pendekata stuktural.
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Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran konvensioanl menurut Subaryana

(2005:9) sebagai berikut:

1) Kelebihan

a) Efisiensi.

b) Tidak mahal karena menggunakan sedikit bahan ajar.

c) Mudah disesuaikan dengan keadaan peserta didik.

2) Kekurangan

a) Kurang memperlihatkan bakat dan minat peserta didik.
b) Bersifat pengajar Centris.
c) Sulit digunakan dalam kelompok yang hetrogen.
d) Gaya mengajar yang sering berubah-ubah atau perbedaan gaya mengajar

dari pengajar satu dengan yang lain dapat membuat kegiatan instruksional
tidak konsisten.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensioanal adalah

pembelajaran yang berpusat pada guru, dan guru menjadi satu-satunya pusat

informasi dalam proses pembelajaran.

8. Aktivitas Belajar

Menurut Sardiman (2000:100) menyatakan aktivitas belajar adalah aktivitas yang

bersifat fisik maupun mental. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan

Anwar Zain (2010:67) mengemukan bahwa belajar sambil melakukan aktivitas

lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan

anak didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak didik. Dalam proses

pembelajaran aktivitas sangat diperlukan untuk melihat keaktifan siswa. Hal ini

sejalan dengan pendapat Sardiman (2000:95) mengemukakan sebagai berikut:
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“Dalam belajar sangatlah diperlukan adanya  aktivitas. Tanpa adanya
aktivitas belajar itu tidak mungkin berlangsung secara baik. Aktivitas
dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang
meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang
belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan
yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan

serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Aktivitas

yang meliputi dalam penelitian ini adalah memperhatikan penjelasan guru,

mencari atau mencatat materi pembelajaran, berdiskusi antar siswa dalam

kelompok, mengemukan pendapat, bekerja memecahkan masalah, memberikan

pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan memberikan tanggapan.

9. Hasil belajar

Menurut Oemar Hamalik (2010:159) hasil belajar menunjukkan pada prestasi

belajar, sedangkan prestasi belajar merupakan indikator adanya derajat perubahan

tingkah laku siswa.Menurut Ahmad Susanto (2014:5) hasil belajar merupakan

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek

kognitif, afektif dan psikomotor dari kegiatan belajar.

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan

yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Sunal dalam Ahmad Susanto (2014:5) bahwa evaluasi

merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa

efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Hasil belajar merupakan

prestasi yang dicapai oleh siswa dalam bidang studi tertentu.Namun dalam hasil
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belajar setiap siswa memperoleh hasil yang berbeda-beda sesuai dengan

intelegensinya.

Menurut Tabrani Rusyan, (1989:31) Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain

sebagai berikut:

a. Kecerdasan atau intelegensi
b. Pengetahuan
c. Bakat
d. Keperibadian
e. Sikap
f. Kebiasaan
g. Sifat
h. Motivasi

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan belajar. Masalah yang

dihadapi adalah sampai ditingkat mana hasil belajar yang telah dicapai.

Sehubungan ini, Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zian (2010:107)

mengemukan tingkatan keberhasilan dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

a. Istimewa/maksimal: apabila selurah bahan pelajaran yang dijarkan dapat
dikuasai oleh siswa.

b. Baiksekali/optimal: apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan
pelajaran
diajarkan dapat dikuasaioleh siswa.

c. Baik/maksimal: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya60% s.d.
75% saja yang dikuasai oleh siswa.

d. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari60% dikuasai
oleh siswa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil belajar merupakan

prestasi yang dicapai oleh siswa dalam bidang studi tertentu.
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B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Sulas Miarni (2014) berjudul “Meningkatkan Aktivitas dan hasil

belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Picture and

Picture kepada siswa kelas IV SDN 3 Keteguhan Bandar Lampung Tahun

pelajaran 2013/2014”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang

dilaksanakan dalam II siklus dimana dalam setiap siklusnya terdiri dari

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pengumpulan data

dilakukan dengan lembar obsevasi untuk aktivitas belajar siswa dan aktivitas

mengajar guru, sedangkan untuk perolehan data hasil belajar siswa digunakan

pre tes dan pos tes. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata aktivitas siswa

siklus I adalah 41 % dan pada siklus II 77% dimana terjadi peningkatan dari

siklus 1 nilai rata-rata pada 60 meningkat menjadi 80 pada siklus II. dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajara kooperatif picture and

picture dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN

3 Keteguhan Bandar Lampung.

2. Penelitian Dwi Ismahyudi (2015) yang berjudul “Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Pictureand Picture untuk Meningkatkan

aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV B SD Negeri 10 Metro Pusat Tahun

Pelajaran 2014/2015”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang

dilaksanakan dalam dua siklus. berdasarkan hasil penelitiannya di SD Negeri
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10 Metro Pusat menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Picture

and Picture dapat meningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa

kelas IV B SD Negeri 10 Metro Pusat.

3. Penelitian Riyani Cahyanti (2015) yang berjudul “Penerapan Model Cooperatif

Learning Tipe Picture and Picture untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Kelas IV A SD Negeri 2

Bumiharjo”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang

dilaksanakan dalam dua siklus. berdasarkan hasil penelitiannya pembelajaran

matematika dengan menerapkan model cooperatif learning tipe Picture and

Picture dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa Kelas

IV A SD Negeri 2 Bumiharjo.

4. Penelitian Marliyah (2015) yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil

Belajar IPA Melalui Pembelajaran Kooperatif Picture and Picture Kelas IV

SDN Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun

2014/2015”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang

dilaksanakan dalam dua siklus. berdasarkan hasil penelitiannya menunjukan

bahwa model Pembelajaran Kooperatif Picture and Picture dapat meningktkan

aktivitas dan hasil belajar IPA.
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C. Kerangka Pikir

Belum tuntasnya nilai pada mata pelajaran geografiadalah permasalahan untuk

mencapai tujuan dalam pembelajaran. faktor-faktor yang mempengaruhi proses

pembelajaran diantaranya, penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai

untuk siswa. Untuk mengatasi belum tuntasnya hasil belajar guru harus

mengurangi pembelajaran pemakaian model konvensional yang sering diterapkan

dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga diperlukan ide-ide baru guna

tercapainya tujuan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini

bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar geografi.

Model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture adalah pembelajaran

dalam bentuk kelompok kecil dengan menggunakan bantuan media gambar, yang

diurutkan secara logis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture

siswa lebih termotivasi dan antusias sehingga proses pembelajaran jadi lebih

menarik, karena materi disajikan dalam bentuk gambar-gambar, dan konsep yang

ada dapat tertanam dengan baik  khususnya yang telah dirumuskan oleh guru.

Dalam penelitian ini kelas XII IPS 1 sebagai kelas eksperimen penyampaian

materinya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture,

sebelum pelajaran geografi dimulai guru sudah menyiapkan gambar-gambar

terkait dengan materi yang akan disampaikan dan sesuai dengan kompetensi yang

ingin dicapai. Sedangkan kelas XII IPS 2 sebagai kelas kontrol penyampaian

materinya menggunakan model pembelajaran konvensional.
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Proses pembelajaran ini dimulai dengan guru memberikan tes awal kepada siswa

(pretest) untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Tahap selanjutnya, guru

menyampaikan materi geografi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Kelas eksperimen penyampaian materinya menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Picture and Picture dan kelas kontrol menggunakan model

konvensional. Tahap terakhir kedua kelas diatas diberi tes akhir (posttest) untuk

melihat hasil belajar dari kedua model yang digunakan. Kerangka pikir dari

penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 1.Kerangka Pikir Penelitian

Pretest

Model Konvensional
(Kelas kontrol XII IPS 2)

(X2)

Model Pembelajaran Kooperatif
tipe Picture and Picture

(Kelas ekperimen XII IPS 1)
(X1)

Posttest

Hasil Belajar
(Y1)

Hasil Belajar
(Y2)

Nilai XII IPS 1 Nilai XII IPS 2
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C. Hipotesis

1. Ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dengan kelas kontrol yang

menggunakan model pembelajaran konvensional.

2. Ada pengaruh aktivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Picture

and Picture terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XII IPS SMA N I Karya

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2015/2016.
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III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Menurut

Sugyiono (2012:3) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini diartikan

sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional,

empiris, dan sistematis, dengan tujuan untuk penemuan, pembuktian, dan

pengembangan.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu

(QuasyEksperiment). Menurut Suharsimi Arikunto (2010:77), eksperimen semu

adalah jenis komparasi yang membandingkan pengaruh pemberian suatu

perlakuan (Treatment) pada suatu objek (kelompok eksperimen) serta melihat

besar pengaruh perlakuannya.Disebut eksperimen semu karena eksperimen ini

belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya,

karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol dimanipulasi.

Eksperimen semu bertujuan untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni

dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi

semua variabel yang relevan. Mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan

cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimen.
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B. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain Pretest-Postetts Control Group

Design, dalam desain ini terdapat dua kelompok kelas yaitu kelas eksperimen dan

kelas kontrol, pada masing-masing kelas diberi pretest untuk mengetahui

kemampuan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

Selanjutnya, kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dan kelas kontrol diberi

perlakuan menggunakan model konvensional.

Tabel 2. Desain Penelitian

Kelompok Pree test Perlakuan Posttest
Kelas Eksperimen Ο1 X1 Ο2

Kelas Kontrol Ο3 X2 Ο4

Sumber: Sugiyono (2012:112)

Keterangan:
X1 : Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture

Picture and Picture
X2 : Pembelajaran menggunakan model Konvensional (Ceramah)
O1 : Pretest kelas eksperimen
O2 : Posttes kelas eksperimen
O3 : Pretest kelas kontrol
O4 : Posttest kelas kontrol

Pada awal pertemuan pertama siswa diberikan pretest yang bertujuan untuk

mengetahui kemampuan awal siswa, setelah itu pada kelompok eksperimen dalam

penyampaian materi geografi diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Picture and Picture, sedangkan kelas kontrol menggunakan model

konvensional. Diakhir pertemuan ketiga siswa diberi posttest untuk mengetahui

kemampuan dalam menyelelesaikan soal-soal geografi, yang dilakukan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dengan soal tes yang sama, tujuannya untuk
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mengetahui hasil belajar geografi dengan perlakuan yang telah diberikan dan

mengetahui pengaruh dari perlakuan tersebut.

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi ke SMA N 1 Karya Penggawa untuk mendapatkan

informasi tentang keadaan sekolah sebagai tempat dilaksanakannya penelitian

yang meliputi informasi tentang nilai ulangan harian, jumlah siswa, kelas yang

hendak dijadikan subjek penelitian, dan mendiskusikan masalah  yang yang

dihadapi dalam proses pembelajaran.

2. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang hendak dijadikan subjek

penelitian.

3. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang materi pemanfaatan citra

penginderaan jauh.

4. Memberikan Pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan.

5. Memberikan perlakuan masing-masing kelas sebanyak 3 kali pertemuan. kelas

eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and

Picture dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional.

6. Memberikan Posttest ada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk

mengetahui hasil belajar setelah diberi perlakuan.

7. Melakukan analisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol.

8. Menarik kesimpulan.
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D. Rancangan Pembelajaran

Adapun rancangan pembelajaran dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

a. Membuat Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang

materi pemanfaatan citra penginderaan jauh.

b. Menentukan gambar yang akan digunakan pada kelas eksperimen

menggunakan model pembelajaran Picture and Picture

c. Membuat soal Pretest dan Posttest tentang materi pemanfaatan citra

penginderaan jauh.

d. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dan kelas kontrol

menggunakan model pembelajaran konvensional.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Memberikan Pretest pada kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas

kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan.

b. Memberikan perlakuan pada masing-masing kelassebanyak 3 kali

pertemuan, kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Picture and Picturedan kelas kontrol menggunakan model

pembelajaran konvensional.

c. Memberikan Posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk

mengetahui hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan.

3. Tahap Evaluasi

a. Melakukan rekapitulasi nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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b. Melakukan rekapitulasi nilai postets kelas eksperimen dan kelas kontrol.

c. Menganalisis dan meyimpulkan data hasil belajar kelas eksperimen dan

kontrol yang diberi perlakuan pada model pembelajaran kooperatif tipe

Picture and Picture dan model pembelajaran konvensional.

E. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran geografi dalam penelitian ini memfokuskan materi kelas XII

IPS semester ganjil yang terdiri dari:

1. Standar Kompetensi 2: Memahami Pemanfataan citra  penginderaan jauh dan

Sistem Informasi Geografi (SIG).

2. Kompetensi dasar 2.1 Menjelaskan pemanfaatan citra penginderaan jauh.

3. Indikator pembelajaran:

a. Menjelaskan pengertian Penginderaan jauh.

b. Mengidentifikasi komponen-komponen penginderaan jauh.

c. Membedakan jenis-jenis citra penginderaan jauh.

d. Menjelaskan unsur-unsur Penginderaan jauh.

e. Menjelaskan pemanfaatan citra penginderan jauh  diberbagai bidang

kehidupan.

F.Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA N I Karya

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 50

siswa. Karena jumlah kelas XII IPS di SMA N I Karya Penggawa hanya

berjumlah 2 kelas, maka penelitian ini tidak menggunakan sampel penelitian atau

penelitian populasi. Jumlah siswa dari masing-masing kelas yaitu kelas XII IPS 1

berjumlah 25 siswa dan kelas XII IPS 2 berjumlah 25 siswa, dalam penelitian ini

siswa kelas XII IPS 1 sebagai kelas eksperimen siswa kelas XII IPS 2 sebagai

kelas kontrol.

Tabel 3. Populasi Penelitian di SMA N I Karya Penggawa

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah

1 XII IPS 1 10 15 25

2 XII IPS 2 15 10 25

Jumlah 25 25 50

Sumber: Dokumentasi SMA N I Karya Penggawa Tahun 2015

G. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:60) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan menurut Hendra Surya (2009:113) variabel adalah objek yang menjadi

sasaran eksperimen.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel bebas/Independent variabel (X)

Variabel bebas adalah variabel yang berdiri sendiri, artinya variabel tersebut
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dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel lainnya.

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah:

a. Pengaruh aktivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Picture

and Picture di kelas eksperimen (XI).

b. Pengaruh aktivitas penggunaan model pembelajaran Konvensional di kelas

kontrol (X2).

2. Variabel terikat /Dependent variable (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau yang menjadi

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah:

a. Hasil belajar geografi pretest dan posttest kelas eksperimen (Y1)

b. Hasil belajar geografi pretest dan posttest kelas kontrol (Y2)

H. Definisi Operasioanal Variabel

Definisi operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi

konsep) secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup

obyek penelitian/obyek yang diteliti, dengan tujuan untuk membatasi ruang

lingkup dan memudahkan pengukurannya, agar setiap variabel dalam penelitian

dapat diukur atau diamati.

1. Aktivitas Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and
Picture

Model pembelajaran tipe Picture and Picture merupakan salah satu dari model

pembelajaran kooperatif, yang membagi murid menjadi beberapa kelompok yang

masing-masing anggota kelompok mempunyai peluang yang sama untuk
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menyusun gambar menjadi urutan yang logis. Penggunanan model pembelajaran

kooperatif tipe Picture and Picture dalam penelitian ini adalah untuk melihat

aktivitas belajar siswa, yang penyampaian materinya dikemas dalam bentuk

gambar, dengan kata lain pembelajaran yang menggunakan media gambar.

Model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture ini digunakan dalam

pembelajaran pada kelas eksperimen yaitu kelas XII IPS I yang dilakukan selama

3 kali pertemuan dengan membahas materi pemanfaatan penginderaan jauh.

Selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and

Pictureaktivitas siswa dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu, Tinggi (T)

apabila aktivitas skor > 10, Sedang (S) apabila aktivitas skor 6-10, dan Rendah

(R) apabila aktivitas skor < 6. Penilaian aktivitas siswa diberi diberi skor 1-4

dengan indikatorsebagai berikut: (1) Interaksi siswa dengan siswa, (2) Antusiasme

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) Kerjasama kelompok, (4)

Aktivitas belajar siswa dalam diskusi kelompok.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa Selama Pelaksanaan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture

No
Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif

1 Tinggi > 3 > 10
2 Sedang 2-3 6-10
3 Rendah < 2 < 6

Sumber: Dokumentasi Guru Geografi SMA N I Karya Penggawa Tahun 2015

2. Aktivitas Penggunaan Model Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang dilakukan

dengan mengkombinasikan bermacam-macam metode pembelajaran. Dalam
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praktiknya model ini berpusat pada guru (teacher centered) atau guru lebih

mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang dilakukan

berupa motode ceramah, pemberian tugas, dan tanya jawab. konvensional

merupakan pendekatan pembelajaran yang banyak dilaksanakan di sekolah

dengan menggunakan urutan pemberian uraian, contoh, dan latihan. Penggunanan

model pembelajaran konvensional dalam penelitian ini adalah untuk melihat

aktivitas belajar siswa selama menggunakan model pembelajaran konvesional.

Model pembelajaran konvensional dalam penelitian ini digunakan dalam

pembelajaran pada kelas kontrol yaitu kelas XII IPS 2 yang dilakukan selama 3

kali pertemuan dengan membahas materi pemanfaatan penginderaan jauh. Selama

penerapan model pembelajaran konvensional aktivitas siswa dikategorikan

menjadi tiga kategori yaitu, Tinggi (T) apabila aktivitas skor > 10, Sedang (S)

apabila aktivitas skor 6-10, dan Rendah (R) apabila aktivitas skor < 6. Penilaian

aktivitas siswa diberi diberi skor 1-4 dengan indikator sebagai berikut: (1)

Interaksi siswa dengan siswa, (2) Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran, (3) Mengemukakan pendapat, (4) Menghargai pendapat teman.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa Selama Pelaksanaan Model
Pembelajaran Konvensional

No
Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif

1 Tinggi > 3 > 10
2 Sedang 2-3 6-10
3 Rendah < 2 < 6

Sumber: Dokumentasi Guru Geografi SMA N I Karya Penggawa Tahun 2015
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3. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti proses

pembelajaran geografi, yang ditunjukan dengan nilai berupa angka sebagai hasil

dari suatu usaha. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil

belajar koognitif yaitu berupa pengukuran yang dilakukan kepada siswa untuk

mengetahui kemampuan siswa dalam memahami pelajaran.

a. Hasil Belajar Geografi Pretest Kelas Eksperimen

Pretest bertujuan untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum diberikan

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and

Picture pada kelas XII IPS I sebagai kelas eksperimen dan kelas XII IPS 2 sebagai

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Pretest yang

berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Nilai hasil Pretest dihitung dengan

menggunakan skor antara 1-100, setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban

salah diberi nilai 1.

b. Hasil Belajar Geografi Postest Kelas Eksperimen

Postest bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diberi perlakuan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture pada kelas

XII IPS I sebagai kelas eksperimen. Postest dilakukan diakhir pertemuan

dengansoal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Nilai hasil Pretest dihitung dengan

menggunakan skor antara 1-100, setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban

salah diberi nilai 1. Adapun indikatornya sebagai berikut:
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Tabel 6. Indikator Ketercapaian Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Picture and Picture

Nilai Rasio Indikator Ketercapaian

≥ 76
Siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh
guru dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Picture and Picture

˂ 76
Siswa tidak memahami materi pembelajaran yang disampaikan
oleh guru menggunakan model pembelajaran kooperatif
Picture and Picture

Sumber: Daftar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMA N 1 Karya Penggawa
Tahun 2015

2.3 Hasil Belajar Geografi Pretest Kelas Kontrol

Pretest bertujuan untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum diberikan

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional pada kelas XII

IPS 2 sebagai kelas kontrol. Pretest yang berupa soal pilihan ganda sebanyak 20

soal. Nilai hasil Pretest dihitung dengan menggunakan skor antara 1-100, setiap

jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 1.

2.4 Hasil Belajar Geografi Postest Kelas Kontrol

Postest bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diberi perlakuan

menggunakan model pembelajaran konvensional pada kelas XII IPS 2  sebagai

kelas kontrol. Postest dilakukan diakhir pertemuan dengansoal pilihan ganda

sebanyak 20 soal. Nilai hasil Pretest dihitung dengan menggunakan skor antara 1-

100, setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 1. Adapun

indikatornya sebagai berikut:
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Tabel 7. Indikator Ketercapaian Penggunaan Model Pembelajaran Konvensional

Nilai Rasio Indikator Ketercapaian

≥ 76
Siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh
guru dengan menggunakan model pembelajaran konvensional

˂ 76
Siswa tidak memahami materi pembelajaran yang disampaikan
oleh guru menggunakan model pembelajaran konvensional

Sumber: Daftar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMA N 1 Karya
Penggawa Tahun 2015

I.Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:203) mengemukakan bahwa,

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah

proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi digunakan untuk memperoleh data dari proses dan aktivitas kegiatan

belajar siswa di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Picture and Picture dan kelas kontrol dengan menggunakan model

pembelajaran konvensional.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data jumlah siswa, data hasil

belajar siswa, data jumlah guru, data kondisi sekolah serta data lain yang

berhubungan dengan penelitian ini.
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c. Tes

Menuru M. Ngalim Purwanto,dalam Fachri Thaib (2008:19) tes adalah alat yang

dipergunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan guru kepada

siswa dalam jangka waktu tertentu. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data

hasil belajar dan mengukur kemampuan akhir siswa setelah diberi perlakuan pada

kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Picture and Picture dan kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran

konvensional.

Tes pilihan ganda pada penelitian ini berjumlah 20 soal yang terdiri atas 5 pilihan

jawaban yaitu a, b, c, d, e. Setiap jawaban yang benar akan diberikan nilai 5 dan

jawaban yang salah akan diberinilai 1. Jika siswa menjawab benar semua dari soal

yang diberikan akan mendapatkan nilai 100. Adapun kisi-kisi instrumen tes dalam

bentuk pilihan ganda disusun pada tabel berikut ini:

Tabel 8.Kisi-Kisi Instrumen Soal Kelas XIIIPS Berdasarkan Ranah Kognitif

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator
Ranah

Berpikir
2. Memahami

Pemanfaatan
citra
penginderaan
jauh dan
Sistem
Informasi
Geografi
(SIG)

2.1.Menjelaskan
pemanfaatan
citra
penginderaan
jauh

 Menjelaskan pengertian
Penginderaan jauh

C1

 Mengidentifikasi
komponen-komponen
penginderaan jauh

C1

 Membedakan jenis-jenis
citra penginderaan jauh

C2

 Menjelaskan unsur-unsur
Penginderaan jauh

C2

 Menjelaskan
pemanfaatan citra
penginderan jauh
diberbagai bidang
kehidupan

C2
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J. Uji Instrumen

Pengujian instrumen penelitian ini dilakukan pada 25 siswa kelas XII IPS  di

SMA N I Pesisir Utara. Alasan Pemilihan SMA N I Pesisir Utara karena siswa

kelas XII SMA N I Pesisir utara memiliki kemampuan yang setara dengan siswa

kelas XII IPS di SMA N I Karya Penggawa.

a. Uji Validitas

Validitas alat ukur yang digunakan adalah validitas isi atau content validity, yaitu

mengukur dengan tujuan khusus yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran

yang telah diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang berlaku disekolah

tersebut.

Untuk menguji tingkat validitas instrumen digunakan rumus Korelasi product

moment, yaitu:

= .∑ − (∑ ) (∑ ){ . ∑ ²− (∑ )²} { . ∑ ² − (∑ )²}
Keterangan:

= Koefisien korelasi antara variabel x dan y
N = Jumlah sampelƩ = Skor rata-rata dari X dan Y
Ʃx    = Jumlah skor item X
ƩY = Jumlah skor total (item)

Kriteria pengujian apabila, rhitung>rtabel dengan taraf signifikan 0,05 maka alat

tersebut valid, sebaliknya rhitung<rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid.
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Tabel 7. Interpretasi Nilai Validitas Instrumen

Nilai Interpretasi
0,800-1,00 Sangat tinggi

0,600-0,799 Tinggi
0,400-0,599 Cukup
0,200-0,399 Rendah

0,00-0,199 Sangat Rendah

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010:170)

Butir instrumen dianalisis dengan bantuan program computer Simple PAS.

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen diperoleh perhitungan

validitassebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Perhitungan Validitas

Kriteria Nomor Soal Jumlah

Valid
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15,  17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25

20

Tidak Valid 3, 7, 10, 11, 16 5

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan hasil uji instrumen tes kepada 25 siswa diperoleh perhitungan

validitas tes menunjukkan 20 soal valid dan 5 soal tidak valid. 20 soal yang valid

tersebut yang kemudian diujikan dan dipakai dalam pretest dan posttest dalam

penelitian. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 8.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Dari konsep reliabilitas ini

disimpulkan bahwa tes atau instrumen yang baik merupakan tes atau instrumen

yang dengan tetap memberikan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya



47

untuk mengklasifikasikan tingkat reliabilitas digunakan rumus K-R sebagai

berikut:

− 1 ² − ∑
²

Keterangan:

: Reliabilitas yang dicari
N : Banyaknya butir soalƩ piqi : Proporsi Subjek yang menjawab salah, jumlah hasil perkalian antara p

dan q
: Jumlah varians skor setiap soal∶ Standar deviasi dari tes

Tabel 11. Kriteria Interpretasi Reliabilitas

Nilai Interpretasi
0,08-1,00 Sangat tinggi
0,06-0,799 Tinggi
0,04-0599 Cukup
0,02-0,399 Rendah
0,000-1,99 Sangat rendah

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010:75)

Kriteria pengujian ini yaitu apabila rhitung< rtabel dengan taraf signifikan 0,05 maka

instrumen memenuhi syarat reliabel dan sebaliknya jika rhitung> rtabel maka

instrumen tersebut tidak memenuhi syarat reliabel.

Dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer Simple PAS untuk

perhitungan uji reliabilitas. Berdasarkan data perhitungan reliabilitas dapat dilihat

pada lampiran 9.
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1. Tingkat Kesukaran

Setiap butir soal tentunya mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda-beda.

Tingkat kesukaran butir soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu butir

soal pada tingkat kemampuan tertentu. Untuk menguji tingkat kesukaran soal

dalam penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut:

TK=
Keterangan:

TK : Tingkat kesukaran
Np : Banyaknya siswa yang menjawab nilai benar
N : Banyaknya siswa yang menjawab item

Tabel 12. Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal

Nilai Interpretasi
0,00 – 0,30 Sukar
0,31- 0,70 Sedang
0,71-100 Mudah

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 210)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan program komputer ANATES

4.0.9untuk perhitungan tingkat kesukaran tes. Berdasarkan data perhitungan

tingkat kesukaran instrumen adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Tingkat Kesukaran Tes

Kriteria Nomor Soal Jumlah
Sangat Sukar 3, 6, 10,14 4
Sukar 4, 5, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 12
Sedang 1, 2, 7, 8, 11,13, 23, 24 8
Mudah 15 1

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015
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Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa dari 25 soal sebagian soal berkriteria sukar

sebanyak 12 dari 25 soal. Hal ini menandakan banyak siswa yang menjawab benar

pada soal-soal tersebut. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 10.

4. Daya Pembeda Soal

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang

pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan

rendah). Untuk menguji daya pembeda soal  menggunakan rumus sebagai berikut:

DP = JA – JB
IA

Keterangan :

DP : Indeks daya beda butir soal tertentu
JA : Rata-rata kelompok atas pada soal yang diolah
JB : Rata-rata kelompok bawah pada soal yang diolah
IA : Skor maksimum pada soal yang diolah

Tabel 14. Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
0,00-0,20 Jelek
0,21–0,40 Cukup
0,41–0,70 Baik
0,71-1,00 Baik sekali

- (Negatif) Tidak baik

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 214)

Dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer ANATES 4.0.9

untuk perhitungan daya pembeda soal.

Berdasarkan data perhitungan daya pembeda instrumen adalah sebagai berikut:
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Tabel 15. Hasil Uji Daya Pembeda Soal

Kriteria Nomor Soal Jumlah
Jelek 7, 10, 16 3
Cukup 3, 6, 14, 18, 22 5
Baik 2, 4, 5, 9, 11, 12, 17, 21, 25 9
Sangat Baik 1, 8, 13, 15, 19, 20, 23, 24 8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 15 daya pembeda soal banya yang berkriteria baik yaitu

sebanyak 9 soal dan berkriteria sangat baik 8 soal, berkriteria cukup 5 soal dan

dengan kriteria jelek 3 soal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 11.

K. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:335).

1. Analisis Tabel

Analisis tabel digunakan untuk mengetahui pembagian siswa berdasarkan kategori

aktivitas belajar dan nilai Posstets pada masing-masing kelas. Tabel analisis

terdiri dari tabel tunggal dan tabel silang

Rumus interval yang digunakan untuk mengetahui kategori aktivitas belajar

sebagai berikut:
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= −
Keterangan :
NT: Nilai tinggi
NR: Nilai rendah
K : Kategori kelas

a. Tabel Tunggal

Tabel 16. Tabel Tunggal Aktivitas Belajar

No Kelas
Aktivitas Belajar

JumlahTinggi Sedang Rendah

1 Eksperimen
2 Kontrol
Jumlah

Tabel 17. Tabel Tunggal Hasil Belajar

No Kelas
Hasil Belajar

JumlahTinggi Sedang Rendah

1 Eksperimen
2 Kontrol

Jumlah

b. Tabel silang

Tabel 18. Tabel Silang Kelas Ekperimen

No Aktivitas Belajar
Hasil belajar

JumlahTinggi Sedang Rendah

1 Tinggi
2 Sedang
3 Rendah

Jumlah



52

Tabel 19. Tabel Silang Kelas Kontrol

No Aktivitas Belajar
Hasil Belajar

JumlahTinggi Sedang Rendah

1 Tinggi
2 Sedang
3 Rendah

Jumlah

2. Analisis Uji Hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah dengan

menggunakan Uji T untuk hipotesis pertama dan menggunakan regresi sederhana

untuk hipotesis kedua.

a) Uji Hipotesis Pertama

Untuk menguji hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan uji T atau T-Test Sampel Related, dengan rumus:

= Dengan : S2 =
( ) ( )

Keterangan :̅₁ : Rata-rata skor kemampuan awal̅₂ : Rata-rata skor kemampuan akhir
s² : Varians gabunganS₁ : Jumlah siswa yang mengikuti tes kemampuan awalS₂ : Jumlah siswa yang mengikuti tes kemampuan akhirn₁ : Varians sebelum pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe picture

and Picturen₂ : Varians sesudah pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe picture
Picture and Picture
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Kriteria pengujian ini yaitu apabila thitung> ttabel dengan taraf signifikan 5% maka

hipotesis alternatif diterima dan sebaliknya jika thitung< ttabel maka hipotesis

alternatif ditolak (Rusman, 2011:94).

b) Uji Hipotesis Kedua

Untuk menguji pengaruh pada penelitian ini menggunakan uji linieritas regresi

sederhana Juliansyah (2013:179) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dalam analisis regresi sederhana, pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel

terikat dapat dibuat persamaan dengan rumus:

Y= a+ bX

Keterangan :

Y : Variabel terikat
X : Variabel bebas
a : Konstanta
b : Koefisien regresi
Sumber : Juliansyah (2013: 179)

Untuk mencari nilai a (konstanta) dan b (regresi) dapat digunakan rumus sebagai

berikut :

a =
∑ ∑ ∑ .∑∑ (∑ )² b =

∑ ∑ .∑∑ (∑ )²
Kriteria pengujian ini yaitu variabel terikat mengalami kenaikan maka hipotesis

alternatif diterima, sebaliknya jika variabel terikatnya tidak mengalami kenaikan

atau mengalami penurunan maka hipotesis alternatif ditolak.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian

mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and

Picture terhadap hasil belajar geografi kelas XII IPS SMA N I Karya Penggawa

tahun pelajaran 2015/2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dengan kelaskontrol yang

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil belajar geografi siswa

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture lebih

tinggi dibandingkan dengan hasil belajar geografi siswa menggunakan model

pembelajaran konvensional. Hal tersebut karena siswa diberikan kesempatan

untuk memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya dalam

bekerjasama dengan kelompoknya masing-masing.

2. Ada pengaruh aktivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Picture and Picture terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XII IPS SMA

N I Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2015/2016.

Hal tersebut dilihat dari nilai hasil belajar siswa yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture lebih baik dari nilai sebelum

menggunakan model pembelajaran tersebut.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat

dikemukakan, antara lain:

1. Bagi guru, diharapkan memberikan alternatif dalam pemilihan model

pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture.

2. Bagi siswa, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Picture

and Picture diharapkan kepada siswa untuk selalu aktif dalam mengikuti

kegiatan pembelajaran serta dapat memberikan dampak positif terhadap hasil

belajar khususnya pada mata pelajaran geografi.

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat bermanfaat bagi lulusan yang dihasilkan,

sehingga kualitas lulusan lebih bermutu dan meningkatkan kualitas.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. Daftar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Permata Pelajaran
SMA N 1 Karya Penggawa Tahun Pelajaran 2015/2016. Karya Penggawa
10 hlm.

Afnia Afandi. 2013. Model Pembelajaran Picture and Picture. 10 Mei
2015.19.33 WIB. http//afniafandi.wordpress.com/2013/05/27/model-
pembelajaran-picture-and-picture/.

Agus N. Cahyono. 2013. Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar. Diva
Press, Yogyakarta.

Ahmad Susanto. 2014. Teori Belajar dan Pembelajaran. Prenada Media
Kencana, Jakarta.

Anas Sudijono.2011. Pengantar Statistik Pendidikan. PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Asri Budiningsih. 2005. Belajar dan Pembelajaran. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Azhar Arsyad. 2011. Media Pengajaran. CV Maulana, Bandung.

Basuki Wibawa dan Farida Mukti. 1992. Media Pembelajaran. Rajagrafindo
Persada, Jakarta.

Cut Meurah. 2006. Geografi Untuk SMA Kelas XII. PT Gelora Aksara Pratama.
Jakarta.

Dewi Salma Prawiradilaga. 2008. Prinsip Desain Pembelajaran. Kecana,
Jakarta.

Djawadi Hadi Nugroho. 2013. Srtategi Pembelajaran Geografi. Ombak,
Yogyakarta.

Dwi Ismahyudi. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture
and Picture untuk Meningkatkan aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV
B SD Negeri 10 Metro Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015. (Skripsi).
Universitas Lampung.

Fachri Thaib. Subarjo. 2010. Dasar Evaluasi Pembelajaran Geografi (Diktat).
Pendidikan Geografi Universitas Lampung, Bandar Lampung.



Hamzah B. Uno. 2011. Perencanaan Pembelajaran. PT Bumi Aksara, Jakarta.
hlm.

Hendra Surya. 2009. Menjadi Manusia Pembelajaran. PT Elex Media
Komputindo, Jakarta.

Ibrahim. 2000. Pembelajaran Kooperatif. Universitas Negeri Surabaya Press,
Surabaya.

Juliansyah Noor.2013. Metodologi Penelitian. Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.

Mark K. Smith. 2009. Teori Pembelajaran dan Pengajaran. Mirza media
Pusaka, Yogjakarta.

Marliyah. 2015. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Melalui
Pembelajaran Kooperatif Picture and Picture Kelas IV SDN Muara Putih
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014/2015. (Skripsi).
Universitas Lampung.

Martinis Yamin. 2013. Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran. GP
Pres Group, Jakarta.

Miftahul Huda. 2014. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu
Metodis dan Paradigmatis. Pusaka Pelajar, Yogjakarta.

Nurhadi. 2003. Pembelajaran Kontekstual (Cooperatif Learning di Ruang-ruang
Kelas). Gramedia, Jakarta.

Nursid Sumaatmadja . 2001. Metodologi Pengajaran Geografi. PT Bumi Aksara,
Jakarta.

Oemar Hamalik. 1989. Media Pendidikan. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2010. Metode Mengajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar. PT Bumi
Aksara, Jakarta.

Pupuh Fathurohman dan Sobry Sutikno. 2007. Strategi Belajar Mengajar
Melalui Pemahaman Konsep Umum & Konsep Islami. Refika Aditama,
Bandung.

Riyani Cahyanti. 2015. Penerapan Model Cooperatif Learning Tipe Picture and
Picture untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Matematika Kelas IV A SD Negeri 2 Bumiharjo. (Skripsi).
Universitas Lampung.

Robert E. Slavin. 2005. Cooperatif Learning Teori, Riset dan Praktik. Nusa
Media, Bandung.



Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesioalisme
Guru. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sardiman. 2000. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. PT. Raja
Grafindo, Jakarta..

Sapriya. 2009. Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran. Rosda, Bandung.

Subarjo. 1996. Pengelolaan Pengajaran Geografi (Diktat). Pendidikan Geografi
Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Subaryana. 2005. Pengembangan Bahan Ajar. IKIP PGRI Wates. Yogyakarta.

Sulas Miarni .2014. Meningkatkan Aktivitas dan hasil belajar IPS dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif Picture and Picture kepada
siswa kelas IV SDN 3 Keteguhan Bandar Lampung Tahun pelajaran
2013/2014. (Skripsi). Universitas Lampung.

Suharsimi Arikunto 2010. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis
Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Sumadi. 2010. Filsafat Geografi (Diktat). Program Studi Pendidikan Geografi.
FKIP. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Syaiful Bahri Djamarah dan Anwar Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar.
Rineka Cipta, Jakarta.

Syaiful Sagala. 2013. Konsep dan Makna Pembelajaran. Alfabeta, Bandung.

Tabrani Rusyan. 1989. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Remadja
Karya, Bandung.

Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan
Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Bumi Aksara, Jakarta.

Yatim Riyanto. 2010. Paradigma Baru Pembelajaran. Kencana Cipta, Jakarta.


	1.COVER LUAR.pdf
	2.ABSTRACT.pdf
	2.ABSTRAK.pdf
	3.COVER DALAM.pdf
	4Doc1.pdf
	7.RIWAYAT HIDUP.pdf
	8.PERSEMBAHAN.pdf
	9.MOTTO.pdf
	10.SANWACANA.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12.DAFTAR TABEL.pdf
	13. DAFTAR GAMBAR.pdf
	14. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAPUS.pdf

