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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

Pembahasan pada bab II ini akan disampaikan beberapa hal pokok yang berupa 

tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. 

Dalam sub-sub pokok pembahasan yang perlu disampaikan yaitu belajar dan  

pembelajaran, pembelajaran kooperatif, kooperatif dialog, pembelajaran ceramah, 

efektivitas pembelajaran, penguasaan konsep, mata pelajaran ekonomi, 

kemampuan awal. Pembahasan ini akan diawali dengan menyajikan belajar dan 

pembelajaran.  

2.1  Prestasi Belajar 

Prestasi belajar terdiri atas dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Makna prestasi 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti hasil yang telah dicapai dari 

yang telah dilakukan. Sedangkan pengertian belajar benyak yang dikemukakan 

para ahli antara lain belajar adalah proses yang aktif untuk membangun 

pengetahuan dan keterampilan siswa. Dengan demikian prestasi belajar berarti 

hasil yang telah dicapai dari proses belajar. 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu memahami 

(Hamalik, 2001:27). Sedangkan menurut Suhaenah (2001:2), belajar merupakan 
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suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang relatif permanen sebagai 

akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya. 

Dipertegas lagi oleh Djamarah (2002:13) : 

“belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor”. 

Berdasarkan uraian diatas, belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri 

individu dari yang tidak tahu menjadi tahu. 

Menurut Djamarah (2002: 15-16) ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 

3. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

4. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

5. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. 
 

Prestasi belajar merupakan tolak ukur dalam dunia pendidikan, khususnya 

sekolah. Setelah menjalani proses pembelajaran, maka siswa akan mendapatkan 

hasil belajar sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hasil belajar tersebut 

dinyatakan berupa angka dan huruf. Sesuai pendapat Ahmadi (2002:21), “Prestasi 

belajar adalah  hasil yang dicapai dalam suatu usaha kegiatan belajar dan 

perwujudan prestasinya dapat dilihat dengan nilai yang diperoleh dari setiap 

mengikuti tes”. Sedangkan menurut Hamalik (2001:43), “Prestasi belajar adalah 

hasil usaha kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, atau 

kalimat yang mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

suatu periode tertentu”. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi belajar adalah sesuatu yang dicapai 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Djamarah (2002: 10) dalam belajar terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan agar prestasi belajar dapat dicapai dengan baik, yaitu 

1. Belajar dengan teratur, 

2. disiplin, 

3. konsentrasi, 

4. pengaturan waktu. 

 

Menurut Slameto dalam Ratnawuri (2007: 20) , faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

1. faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, yaitu faktor jasmaniah (faktor kesehatan, cacat tubuh), factor 

psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan), serta factor kelelahan. 

2. Factor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, yaitu faktor 

keluarga (cara orang tua mendidik, relasi guru dengan siswa, relasi siswa-

siswa, disiplin sekolah). 

Menurut Umar Hamalik (2004: 48) Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang diharapkan pada siswa setelah dilakukan proses mengajar. 

Prestasi belajar ekonomi yang dicapai siswa merupakan hasil dari interaksi 

dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri siswa 

(internal), maupun dari luar siswa (eksternal). Pengenalan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar sangat penting dalam rangka membantu 

siswa mencapai prestasi belajar ekonomi yang optimal. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau prestasi belajar adalah 

1. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa. Faktor 

internal ini dibagi menjadi tiga factor yaitu 

a. Faktor Jasmaniah. 

Seperti: kesehatan dan cacat tubuh. 

b. Faktor Fisikologis. 

Seperti: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif kematangan dan 

kesiapan. 

c. Faktor Kelelahan. 

2. Faktor eksternal adalah factor yang dating dari luar diri siswa. Faktor 

eksternal ini juga dibagi menjadi tiga faktor yaitu 

a. Faktor Keluarga. 

Seperti: cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi. 

b. Faktor Sekolah. 

Seperti: metode mengajar, kerikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, alat peraga, tugas rumah, keadaan gedung, waktu 

belajar dan disiplin. 

c. Faktor Masyarakat 

Seperti: teman bergaul, bentuk kehidupan, keiatan siswa dalam 

masyarakat, dan media masa (Slameto, 2003: 54-72). 

Menurut Mulyadi (2001: 8), ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari 

cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber 

daya yang terbatas. 
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Berdasarkan uraian di atas, prestasi belajar ekonomi adalah hasil yag dicapai 

siswa dalam mata pelajaran ekonomi setelah siswa mengikuti kegiatan belajar 

mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan diwujudkan dalam bentuk nilai dari 

guru kepada muridnya pada jangka waktu tertentu. Penilaian yang dilakukan oleh 

guru adalah sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 

selama siswa mengikuti proses belajar.  

2.2. Pembelajaran 

Pembahasan  belajar dan pembelajaran akan disampaikan beberapa sub pokok bahasan 

yang akan dikaji meliputi, pengertian pembelajaran, dan pembelajaran kooperatif. 

Pembahasan ini akan diwali dengan mengkaji pengertian pembelajaran. 

2.2.1  Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila guru mampu melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student oriented). Pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran dalam kelompok kecil yang bekerja sama untuk 

memaksimalkan penguasaan tentang apa yang dipelajari siswa. Dalam 

pembelajaran kooperatif terjadi proses saling membantu di antara anggota-

anggota kelompok. 

Menurut Nana Sudjana (2005: 76) metode pembelajaran adalah, “Metode 

pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran”.  
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Sedangkan M. Sobri Sutikno (2009: 88) menyatakan, “Metode pembelajaran 

adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar 

terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan”.  

 
 

 

Pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh sehingga 

tercipta masyarakat belajar (learning community). Siswa tidak hanya belajar dari 

guru, tetapi juga dari sesama teman (Sugiyanto, 2010: 40). Ide utama belajar 

kooperatif adalah siswa bekerja sama untuk belajar dan bertanggung jawab pada 

kemajuan belajar temannya. Belajar kooperatif menekankan pada tujuan dan 

kesuksesan kelompok, yang hanya dapat dicapai jika semua anggota kelompok 

mencapai tujuan atau penguasaan materi (Slavin, 1995) dalam Tianto (2009 : 57).   

Menurut Sugiyanto (2010: 37) pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil 

siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Dua atau lebih individu saling berinteraksi dan bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan. 
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Johnson (1994) dalam Trianto (2009: 57), menyatakan bahwa tujuan pokok 

belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk meningkatkan 

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. 

Karena siswa bekerja dalam suatu tim, maka dengan sendirinya dapat 

memperbaiki hubungan di antara para siswa dari berbagai latar belakang etnis dan 

kemampuan, mengembangkan keterampilan-keterampilan proses kelompok dan 

pemecahan masalah (Louissell and Descamps,1992 dalam Trianto, 2009: 57).  

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat elemen-

elemen yang saling terkait. Elemen-elemen pembelajaran koopertaif  menurut Lie 

(2004) dalam Sugiyanto (2010: 40) adalah (1) saling ketergantungan positif; (2) 

interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas individual, dan (4) keterampilan untuk 

menjalin hubungan antara pribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja 

diajarkan. 

Sedangkan menurut Ibrahim (2000: 2) model pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran yang membantu siswa mempelajari isi akademik dan 

hubungan sosial. Ciri khusus pembelajaran kooperatif mencakup lima unsur yang 

harus diterapkan, yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses 

kelompok (Lie, 2003: 30). 

Model pembelajaran kooperatif  bukanlah hal yang sama sekali baru bagi guru. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan 

rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku 

yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran 

kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan 
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pembelajaran. Dalam belajar kooperatif, diharapkan kelak akan muncul generasi 

baru yang memiliki prestasi akademik yang cemerlang dan memiliki solidaritas 

sosial yang kuat.   

Sagala (2003 : 215) mengatakan bahwa metode kooperatif (kerja kelompok) 

adalah cara pembelajaran anak didik dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri, 

untuk mencari satu tujuan pelajaran yang tentu dengan bergotong royong. Metode 

kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok, mengandung pengertian 

bahwa siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kesatuan (kelompok) 

tersendiri, atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil atau sub-sub kelompok. 

Kelompok bisa dibuat berdasarkan perbedaan individual dalam kemapuan belajar, 

perbedaan minat dan bakat belajar, jenis kegiatan, wilayah tempat tinggal, 

random, dan sebagainya.  

Menurut Arends (1997: 11) dalam Trianto (2009: 65) menyatakan bahwa 

pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi  

       belajar. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang   

    dan rendah; 

3. Anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin beragam;  

       dan  

4. Pemberian penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada         

individu.      

Menurut Slavin (1995); Eggen and Kauchak dalam Trianto (2009: 56), belajar 

kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 

orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang diberikan guru. Adapun 

Artzt and Newman (1990: 448) dalam Trianto (2009: 56) menyatakan dalam 

belajar kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan 

tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama.  

Kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam 

satu kelas dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang 
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untuk memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. Pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dengan 

memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa 

bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan 

teman sebayanya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari 

sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi nara sumber bagi 

teman yang lain. Jadi Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Struktur tujuan kooperatif terjadi jika siswa dapat mancapai tujuan mereka hanya 

jika siswa lain dengan siapa mereka bekerja sama mencapai tujuan tersebut. 

Tujuan-tujuan pembelajaran ini mencakup tiga jenis tujuan penting, yaitu hasil 

belajar akademis, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan 

keterampilan (Ibrahim, dkk, 2000: 7).  

Tujuan pertama pembelajaran kooperatif, yaitu meningkatkan hasil akademik, 

dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang 

lebih mampu akan menjadi nara sumber bagi siswa yang kurang mampu, yang 

memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Sedangkan tujuan yang kedua, 

pembelajaran kooperatif memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-

temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan tersebut 

antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. 

Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah  untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain, berbagi 
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tugas, aktif  bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk 

bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan 

sebagainya. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif untuk siswa 

yang hasil belajarnya rendah sehingga mampu memberikan peningkatan hasil 

belajar yang signifikan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memerlukan kerjasama antar siswa dan saling ketergantungan dalam 

struktur pencapaian tugas, tujuan, dan penghargaan. Keberhasilan pembelajaran 

ini tergantung dari keberhasilan masing-masing individu dalam kelompok,  

keberhasilan tersebut sangat berarti untuk mencapai tujuanyang positif dalam 

belajar kelompok. Pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling 

tergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Siswa menyadari 

bahwa tujuan mereka akan tercapai hanya jika siswa lainnya juga mencapai tujuan 

tersebut. Untuk itu setiap anggota berkelompok bertanggung jawab atas 

keberhasilan kelompoknya. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran 

kooperatif didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama dan mereka 

harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif terdapat enam langkah-langkah kooperatif, 

dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa 

untuk belajar. Fase ini diikuti oleh penyajian informasi, seringkali dengan bahan 

bacaan daripada secara verbal. Selanjutnya siswa dikelompokkan ke dalam tim-

tim belajar. Tahapan ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa bekerja bersama 

untuk menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir pembelajaran 
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kooperatif meliputi fersentasi hasil kerja kelompok atau evaluasi tentang apa yang 

telah mereka pelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok 

maupun individu. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif dapat 

di lihat pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2  Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

Fase  Tingkah Laku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotifasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pembelajaran tersebut dan memotifasi 

siswa belajar 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa kedalam 

kelompok-kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara efisien 

Fase 4 

Membimbing kelompok kerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka 

Fase 5 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing mempersentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu 

dan kelompok 

Sumber: Ibrahim, dkk (2000:10).  

Langkah-langkah pembelajaran menurut Sanjaya (2008: 312), prosedur 

pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap, yaitu (1) 

penjelasan materi; (2) belajar dalam kelompok; (3) penilaian; dan (4) pengakuan 
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tim. Pembelajaan kooperatif  bahwa anak aktif dalam menyusun pengetahuan 

mereka. 

Dengan demikian, pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mareka saling 

berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk 

saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Penghargaan 

atau pengakuan diberikan kepada kelompok sehingga anggota kelompok dapat 

memahami bahwa membantu orang lain adalah demi kepentingan mereka juga. 

Sedangkan tanggung jawab individual merupakan bentuk akuntabilitas individu di 

mana setiap orang memiliki kontribusi yang penting bagi tim atau kelompok.  

2.2.2  Keuntungan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Berdasarkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, maka akan 

kita bahas keuntungan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Menurut 

Sugiyanto (2010:43), keuntungan penggunaan pembelajaran kooperatif, ada 

banyak nilai pembelajaran kooperatif, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan,   

            informasi  perilaku sosial. 

3. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. 

4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

5. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. 

6. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 

7. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan  

            saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan. 

8. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 

9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai  

            perspektif. 

10. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan 

lebih baik. 
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11. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan  

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama 

dan orientasi tugas. 

Menurut Usman (2002 : 50) kelemahan model pembelajaran kooperatif sebagai 

berikut.   

1.   Terlalu banyak persiapan-persiapan dan pengaturan yang kompleks dibanding     

       dengan metode lainnya. 

2.   Bilaman guru kurang kontrol maka akan terjadi persaingan yang negatif antar  

       kelompok. 

3.   Tugas-tugas yang diberikan kadang-kadang hanya dikerjakan oleh segelintir  

       siswa yang cakap dan rajin, sedangkan siswa yang malas akan menyerahkan  

       tugas-tugasnya kepada temannya dalam kelompok tersebut.  

Keuntungan dan kelemahan yang telah diuraikan di atas, tentu saja seorang guru 

harus mampu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kelemahan, serta 

dapat menganalisis kemampuan dan kebutuhan yang sesuai untuk diterapkan 

kepada siswanya. Dengan harapan pencapaian hasil belajar siswa  akan mengarah 

pada tingkat keberhasilan dalam menuntaskan kegiatan belajar tanpa memandang 

perbedaan kemampuan.  

2.2.3  Pembelajaran Deep Dialog 

Secara sederhana, dialog adalah percakapan antara orang-orang dan melalui 

dialog tersebut, dua masyarakat/kelompok atau lebih yang memiliki pandangan 

berbeda-beda bertukar ide, informasi dan pengalaman. Deep dialogue (dialog 

mendalam), dapat diartikan bahwa percakapan antara orang-orang tadi (dialog) 

harus diwujudkan dalam hubungan yang interpersonal, saling keterbukaan, jujur 

dan mengandalkan kebaikan (GDI, 2001). Sedangkan ciritical thinking (berpikir 

kritis) adalah kegiatan berpikir yang dilakukan dengan mengoperasikan potensi 
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intelektual untuk menganalisis, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan 

secara tepat dan melaksanakannya secara benar. 

Beberapa prinsip yang harus dikembangkan dalam deep dialogue/critical thinking, 

antara lain adalah: adanya komunikasi dua arah dan prinsip saling memberi yang 

terbaik, menjalin hubungan kesederajatan dan keberadaban serta empatisitas yang 

tinggi. 

Dengan demikian, deep dialogue/critical thinking mengandung nilai-nilai 

demokrasi dan etis sehingga keduanya seharusnya dimiliki oleh manusia. Nilai-

nilai demokrasi dan etis yang dijadikan orientasi dalam DD/CT, mempunyai 

kaitan erat dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (PKn), 

terutama dalam pembentukan warga negara yang baik, demokratis, cerdas dan 

religious. 

Sebagai pendekatan pembelajaran, pada dasarnya Deep Dialogue/Critical 

Thinking (DD/CT) bukanlah sebuah pendekatan yang baru sama sekali, akan 

tetapi telah diadaptasikan dari berbagai metode yang telah ada sebelumnya (GDI, 

2001). Oleh karena itu, Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) bisa 

menggunakan semua metode pembelajaran yang telah digunakan sebelumnya 

seperti Multiple Intelligences, Belajar Aktif, Keterampilan Proses ataupun 

Parthnership Learning Method, sebagaimana yang dikembangkan oleh Eisler. 

Dengan demikian, filosofi DD/CT melakukan penajaman-penajaman terhadap 

seluruh metode pembelajaran yang telah ada, baik yang bersifat konvensional 

maupun yang bersifat inovatif. 
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Fokus kajian pendekatan DD/CT dalam pembelajaran dikonsentrasikan dalam 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, melalui dialog secara mendalam dan 

berpikir kritis, tidak saja menekankan keaktifan peserta didik pada aspek fisik, 

akan tetapi juga aspek intelektual, sosial, mental, emosional dan spiritual. Peserta 

didik yang telah belajar di kelas yang menggunakan pendekatan DD/CT, 

diharapkan akan memiliki perkembangan koqnisi dan psikososial yang lebih baik. 

Mereka juga diharapkan dapat mengembangkan ketrampilan hidup tentang 

DD/CT yang akan meningkatkan pemahaman terhadap dirinya dan terhadap orang 

lain yang berbeda dari diri mereka, dan oleh karena itu akan memperkuat 

penerimaan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. 

Untuk keperluan pendekatan pembelajaraan, Global Dialogue Institute (2001) 

mengindetifikasi ciri-ciri pembelajaran yang menggunakan DD/CT, yaitu: (1) 

peserta didik dan dosen nampak aktif; (2) mengoptimalisasikan potensi 

intelligensi peserta didik; (3) berfokus pada mental, emosional dan spiritual; (4) 

menggunakan pendekatan dialog mendalam dan berpikir kritis; (5) peserta didik 

dan dosen dapat menjadi pendengar, pembicara, dan pemikir yang baik; (6) dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari; (7) lebih menekankan pada nilai, 

sikap dan kepribadian. 

Pembelajaran berbasis Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) mengakses 

paham konstruktivis dengan menekankan adanya dialog mendalam dan berpikir 

kritis. Elemen-elemen dalam menerapkan konstruktivisme meliputi: (1) 

menghidupkan pengetahuan artinya pengetahuan sebelumnya harus dijadikan 

pertimbangan dalam membelajarkan materi baru; (2) memperoleh pengetahuan 
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dalam arti perolehan tambahan pengetahuan harus dilakukan secara menyeluruh , 

bukan berupa paket-peket kecil. Hal ini dapat dianalogkan belajar berenang, 

peserta didik harus mempraktekkannya, setelah paham akan proses berenang, 

dosen dapat membelajarakan secara individual tentang berbagai gerakan dan gaya 

berenang; (3) memahami pengetahuan ini berarti peserta didik harus menggali, 

menemukan dan menguji semua pengetahuan baru yang diperoleh. Mereka perlu 

mendiskusikan dengan dosennya dengan teman, saling membelajarkan, saling 

mengkritik, serta membantu lainnya memperbaiki susunan perolehan pengetahuan 

yang dibelajarkan; (4) menggunakan pengetahuan artinya peserta didik 

memperoleh kesempatan memperluasan wawasan, menyaring pengetahuan 

dengan menggunakan berbagai cara dalam bentuk pemecahan masalah; (5) 

Refleksi pengetahaun yang diperoleh. 

Dengan deep dialogue/critical thinking, seseorang diharapkan mampu di samping 

mengenali diri sendiri juga mengenal diri orang lain. Selain itu, dengan dialog 

mendalam/berpikir kritis, orang akan belajar mengenal dunia lain di luar dunia 

dirinya dan selanjutnya mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di 

dalam masyarakat. Hal ini membuka kemungkinan-kemungkinan untuk 

memahami makna yang fundamental dari kehidupan secara individual dan 

kelompok dengan berbagai dimensinya. Dengan demikian, pada skala yang lebih 

luas, dialog lebih mengandalkam „cara berpikir baru‟ untuk memahami dunia. 

Melalui deep dialogue/critical thinking, orang juga akan mampu mengikuti dunia 

lain dan secara perlahan-lahan mengintegrasikannya dalam kehidupan dirinya. 

Kapasitas dialog dan berpikir dalam DD/CT, pada dasarnya mendudukkan jabatan 

seseorang pada posisi yang sejajar, penuh kebijaksanaan dan terbuka satu sama 
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lain. Dengan kegiatan beripikir kritis, orang dapat melakukan pemikiran yang 

jernih dan kritis, membagi rasa, saling mengasihi sehingga perbedaan pendapat 

dan pandangan yang ada dapat dipecahkan dan dicerahkan dengan dialog terbuka. 

Dalam pandangan teori belajar humanistik, belajar menekankan pada isi dan 

proses yang berorientasi pada peserta didik sebagai subyek belajar (Rianto 2000). 

Teori ini bertujuan untuk memanusiakan manusia agar mampu 

mengaktualisasikan diri dalam kehidupan. Teoris humanistik Kolb (dalam Irawan, 

1996), membagi belajar ke dalam empat tahap, yaitu: (1) tahap pengalaman 

konkret; yaitu perserta didik dalam belajarnya hanya sekedar ikut mengalami 

suatu peristiwa; (2) tahap pengamatan kreatif dan reflektif, yaitu secara lambat 

laun peserta didik mampu mengdakan pengamatan secara aktif terhadap suatu 

peristiwa dan mulai memikirkan untuk memahaminya; (3) tahap konseptualisasi, 

yaitu peserta didik mampu membuat abstraksi dan generalisasi berdasarkan 

contoh-contoh peristiwa yang diamati; dan (4) tahap eksperimentasi aktif, peserta 

didik mampu menerapkan suatu aturan umum pada situasi baru. 

Beberapa prinsip yang harus dikembangkan dalam deep dialogue/critical thinking, 

antara lain adalah: adanya prinsip komunikasi multi arah, prinsip pengenalan diri 

untuk mengenal dunia orang lain, prinsip saling memberi yang terbaik, menjalin 

hubungan kesederajatan, prinsip saling memberadabkan (civilizing) dan 

memberdayakan (empowering), prinsip keterbukaan dan kejujuran serta prinsip 

empatisitas yang tinggi (Al-Hakim, 2002). 

 

Dengan deep dialogue/critical thinking, seseorang di samping mampu mengenali 

diri sendiri juga mengenal diri orang lain. Selain itu, dengan dialog 

mendalam/berpikir kritis, orang akan belajar mengenal dunia lain di luar dunia 

dirinya dan selanjutnya mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di 

dalam masyarakat. Hal ini membuka kemungkinan-kemungkinan untuk 

memahami makna yang fundamental dari kehidupan secara individual dan 

kelompok dengan berbagai dimensinya. Dengan demikian, pada skala yang lebih 

luas, dialog mendalam dan berpikir kritis lebih mengandalkam „cara berpikir 

baru‟ (new way of thinking) untuk memahami dunia (Swidler, 2000). 
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Sebagai suatu inovasi pembelajaran DD/CT, diharapkan mampu memberdayakan 

dosen dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar dapat terus ditingkatkan. 

Menurut M. Rogers (1995), memerinci adanya lima aspek inovasi yang dapat 

diterima oleh adopter, adalah sebagai berikut:(1) Relative advantage atau 

keuntungan relatif, adalah tindakan dimana suatu ide baru dianggap lebih baik 

dari pada ide-ide yang ada sebelumnya; 

(2) Compatibility, adalah sejauh mana suatu inovasi pendidikan dianggap 

konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu dan kebutuhan 

penerima inovasi; (3) Complexity, adalah tingkat dimana suatu inovasi pendidikan 

dianggap relatif sulit untuk dimengerti dan diterapkan oleh pelaksana pendidikan. 

Inovasi-inovasi tertentu begitu mudah dipahami oleh beberapa guru, sedangkan 

guru lainnya tidak. Kerumitan inovasi pendidikan berhubungan negatif dengan 

kecepatan adopsinya;(4) Trialibility, adalah suatu tingkat dimana sebuah inovasi 

dapat dicobakan dalam skala kecil. Ide baru yang dapat dicoba biasanya diadopsi 

lebih cepat daripada inovasi yang tak dapat dicoba lebih dulu;(5) Observability, 

adalah tingkat dimana hasil-hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. 

Hasil-hasil inovasi tertentu mudah diamati dan dikomunikasikan kepada orang 

lain, sedangkan beberapa lainnya tidak. Observabilitas suatu inovasi pendidikan 

berhubungan positif dengan kecepatan adopsinya. 

Deep dialogue/critical thinking memuat kelima aspek tersebut diatas, selanjutnya 

dengan DD/CT orang juga akan mampu mengikuti dunia lain dan secara perlahan-

lahan mengintegrasikannya dalam kehidupan dirinya. Kapasitas dialog dan 

berpikir dalam DD/CT, pada dasarnya mendudukkan seseorang pada posisi yang 

sejajar, penuh kebijaksanaan dan terbuka satu sama lain. Dengan kegiatan 

beripikir kritis, orang dapat melakukan pemikiran yang jernih dan kritis, membagi 

rasa, saling mengasihi sehingga perbedaan pendapat dan pandangan yang ada 

dapat dipecahkan dan dicerahkan dengan dialog terbuka. 

Pembelajaran berbasis Deep dialogue/critical thinking memiliki berbagai 

kelebihan sebagai berikut : 

1. Deep dialogue/critical thinking dapat digunakan melatih peserta didik untuk 

mampu berpikir kritis dan imajinatif, menggunakan logika, menganalisis fakta-
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fakta dan melahirkan imajinatif atas ide-ide lokal dan tradisional. Sehingga 

peserta didik dapat membedakan mana yang disebut berpikir baik dan tidak baik, 

mana yang benar dan tidak benar. Dialog mendalam dan berfikir kritis bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman paling lengkap. Melalui dialog mendalam dan 

berpikir kritis peserta didik memahami bagaimana mereka berhubungan dengan 

orang lain dan lingkungannya. Berpikir kritis membantu peserta didik 

menemukenali sekaligus menguji sikap mereka sendiri, serta menghargai nilai-

nilai yang dipelajari; 

2. Deep dialogue/critical thinking merupakan pendekatan yang dapat 

dikolaborasikan dengan berbagai metode yang telah ada dan dipergunakan oleh 

dosen selama ini; 

3. Deep dialogue/critical thinking merupakan dua sisi mata uang, dan merupakan 

hal yang inhernt dalam kehidupan peserta didik, oleh karena itu dalam kegiatan 

pembelajaran berbasis DD/CT selalu berkaitan dengan kehidupan nyata sehingga 

memudahkan peserta didik mengerti dan memahami manfaat dari isi 

pembelajaran; 

4. Deep dialogue/critical thinking menekankan pada nilai, sikap, kepribadian, 

mental, emosional dan spiritual sehingga peserta didik belajar dengan 

menyenangkan dan bergairah; 

5. Melalui pembelajaran berbasis deep dialogue/critical thinking, baik dosen 

maupun peserta didik akan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman, 

karena dengan dialog mendalam dan berpikir kritis mampu memasuki ranah 

intelektual, fisikal, sosial, mental dan emosional seseorang; 

6. Hubungan antara dosen dan peserta didik akan terbina secara dialogis kritis, 
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sebab pembelajaran berbasis DD/CT membiasakan dosen dan peserta didik untuk 

saling membelajarkan, dan belajar hidup dalam keberagaman. 

Dalam tataran praksis, kajian deep dialogue/critical thinking sebagai paradigma 

pengembangan pendidikan berlaku prinsip Unity in policy and deversity in 

implementation. Justru kenyataan ini sebagai kelebihan lain dari penerapan deep 

dialogue/critical thinking, sekaligus sejalan dengan pembelajaran yang sedang 

dikembangakan di perdosenan tinggi yakni Student Centered Learning (SCL) 

yakni pembelajaran yang berpusat pada aktivitas belajar peserta didik, bukan 

semata aktivitas dosen mengajar. Ciri SCL (Dirjen Dikti, 2005) sebagai berikut: 

(a) peserta didik belajar baik secara individual maupun berkelompok untuk 

membangun pengetahuan dengan cara mencari dan menggali sendiri informasi 

dan teknologi yang dibutuhkannya secara aktif dari pada sekedat menjadi 

penerima pengetahuan yang pasif; (2) Dosen lebih berperan sebagai FEE 

(facilitating, empowering, enabling) dan guides on the sides daripada sebagai 

mentor in the center yaitu membantu peserta didik untuk menemukan solusi 

terhadap permasalahan nyata sehari-hari, dari pada sekedar sebagai gatekeeper of 

information; (c) Peserta didik tidak sekedar kompeten di bidang ilmunya, namun 

juga kompeten dalam belajar artinya peserta didik tidak hanya menguasai isi mata 

kuliahnya tetapi mereka juga belajar tentang bagaimana belajar (learn how to 

learn). Melalui discovery, inquiry, problem solving, klarifikasi nilai dan terjadi 

pengembangan; (d) belajar menjadi kegiatan komunitas yang difasilitasi oleh 

dosen yang mampu mengelola pembelajarannya menjadi berorientasi pada peserta 

didik; (e) belajar lebih dimaknai sebagai belajar sepanjang hayat (learning 

throughout of life) suatu ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja; (f) 
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belajar termasuk memanfaatkan teknologi yang tersedia, baik berfungsi sebagai 

informasi pembelajaran maupun sebagai alat untuk memberdayakan peserta didik 

dalam mencapai keterampilan utuh (intelektual, emosional dan psikomotor) yang 

dibutuhkan. 

Agar deep dialogue/critical thinking dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, perlu diperhatikan kaidah-kaidah DD/CT 

sebagai berikut: 

Pertama, keterbukaan, langkah awal untuk melakukan dialog mendalam dan 

berpikir kritis individu harus membuka diri terhadap mitra dialog, karena sifat 

terbuka dalam diri akan membuka peluang untuk belajar, mengubah dan 

mengembangkan persepsi. Pemahaman realitas dan bertindak secara tepat 

merupakan hasil berpikir kritis. Dengan demikian ketika masuk dalam dialog, kita 

dapat belajar, berubah dan berkembang dalam rangka meningkatkan berpikir 

kritis. Dialog sebagai suatu kegiatan memiliki dua sisi yakni dalam masyarakat 

(intern) dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya (antar). Hal ini 

dilakukan mengingat bahwa dialog pada hakekatnya bertujuan untuk saling 

berbicara, belajar dan mengubah diri masing-masing pihak yang berdialog, 

sehingga perubahan yang terjadi pada masing-masing pihak merupakan hasil 

berpikir kritisnya sendiri (self-critical thinking). 

Kedua, kejujuran, bersikap jujur dan penuh kepercayaan diperlukan dalam deep 

dialogue/critical thinking, sebab dialog hanya akan bermanfaat manakala pihak-

pihak yang melakukan bersikap jujur dan tulus.Artinya masing-masing 

mengemukakan tujuan, harapan, kesulitan dan cara mengatasinya melalui berpikir 

kritis secara apa adanya, serta saling percaya diantara mereka. Dengan demikian 
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kejujuran merupakan prasyarat terjadinya dialog atau dengan kata lain tidak ada 

kepercayaan berarti tidak ada dialog. 

Ketiga, kerjasama. Untuk menanamkan kepercayaan pribadi, langkah awal adalah 

mencari kesamaan dengan cara bekerjasama dengan orang lain, selanjutnya 

memilih pokok-pokok permasalahan yang memungkinkan memberi satu dasar 

berpijak yang sama. Selanjutnya melangkah pada permasalahan umum yang dapat 

dihadapi bersama atau mencari solusinya. Hal ini penting karena kemampuan 

untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama atau dengan bekerjasama akan 

menghasilkan pemecahan yang menguntungkan pihak-pihak yang bermasalah 

(win-win solution). 

Keempat, menunjung nilai-nilai moral, deep dialogue/critical thinking terjadi 

manakala masing-masing pihak yang berdialog menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral, etis atau santun, saling menghargai, demokratis yakni dengan 

memperlakukan mitra dialog sedemikian rupa sehingga berketetapan hati untuk 

berdialog. Artinya kita paling mengetahui apa yang kita ketahui, dan mitra dialog 

kita paling mengerti apa yang mereka ketahui. Di samping itu masing-masing 

saling mempelajari, untuk memperluas wawasan bersama, untuk memperdalam, 

mengubah dan memodifikasi pemahaman mereka. 

Kelima, saling mengakui keunggulan, deep dialogue/critical thinking akan terjadi 

manakala masing-masing pihak menghadirkan hati. Dalam berdialog harus 

menghadirkan hati dan tidak hanya fisik. Dengan menghadirkan hati, masing-

masing pihak yang berdialog dapat memberi respon kepada mitra dialog secara 

baik, dan menghindarkan menjadi penceramah, pengkotbah atau yang 

mendominasi proses dialog, seolah kita yang memiliki kelebihan daripada mitra 
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dialog kita. Oleh karenanya saling mengakui keunggulan masing-masing akan 

diperoleh pemahaman bersama secara baik 

Keenam, membangun empati. Jangan menilai sebelum meneliti, merupakan 

ungkapan yang tepat dalam membangun deep dialogue/critical thinking. Kita 

jauhkan prasangka, bandingkan secara adil dalam berdialog sedapat mungkin kita 

tidak menduga-duga tentang hal yang disetujui dan hal yang akan ditentang. 

Membangun empati dalam dialog mendalam pihak-pihak yang berdialog dapat 

menyetujui dengan tetap menjaga integritas diri mitra dialog, masyarakat dan 

tradisinya. 

DD/CT dapat meningkatkan interaksi multi arah , yakni interaksi antar peserta 

didik dan antara peserta didik-dosen. Kondisi ini sesuai dengan prinsip dasar 

pendekatan DD/CT yang memiliki garapan dalam pembelajaran bahwa peserta 

didik mendapatkan pengetahuan dan pengalaman melalui dialog mendalam dan 

bepikir kritis. Oleh karenanya salah satu ciri pembelajaran DD/CT adalah dosen 

dan peserta didik dapat menjadi pendengar, pembicara dan peneliti, pemikir yang 

baik .Interaksi antara dosen-peserta didik antara lain dapat menciptakan 

pembelajaran yang produktif, ketika menggali informasi untuk menemukan 

konsep, juga ketiga mengecek pemahaman peserta didik, mengetahui sejauhmana 

keingintahuan peserta didik (misalnya dengan merahasiakan gambar, membuat 

permainan untuk membangun komunitas). Dalam diskusi kelompok dan 

presentasi unjuk kerja, kegiatan bertanya dan menjawab telah mendorong 

interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan 

dosen, antara dosen dengan peserta didik. Bahkan kalau mungkin antara peserta 

didik dengan narasumber yang bukan berasal dari kampus, misalnya pakar 
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hukum, tokoh partai dan pelaku sejarah dan museum dan sebagainya. Interaksi 

yang terjadi telah secara intensif terjadi ketika mereka berdiskusi, bekerja dalam 

kelompok, ketika mengalami kesulitandan sebagainya. Pentingnya interaksi dalam 

pembelajaran dengan pendekatan DD/CT bahwa interaksi dalam proses 

pembelajaran sebagai sesuatu yang lebih luas dari sekedar percakapan , bertanya 

(Questioning), atau menjawab (answering) antara dua orang atau lebih atau antar 

kelompok. Interaksi berarti memposisikan masing-masing individu pada posisi 

yang sama, sehingga secara bersamaan dapat mentransformasikan diri, membuka 

diri untuk menemukenali pikiran-pikiran yang berbeda. Oleh karena pembelajaran 

yang mampu meningkatkan interaksi, akan membawa peningkatan berpikir kritis 

dan kreatif (critical and creative thinking). 

Pengembangan pembelajaran berbasis DD/CT yang diimplementasikan dalam 

proses belajar mengajar dijalankan secara tahap demi tahap sebagaimana proses 

belajar mengajar pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudjana (1997) 

yakni : 

1. Tahap pra instruksional 

Tahap pra instruksional merupakan tahap awal yang ditempuh pada saat memulai 

proses pembelajaran, antara lain melalui kegiatan: 

• Memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai bahan pelajaran 

yang belum dikuasai dari pelajaran yang sudah dibelajarkan 

• Mengajukan pertanyaan pada peserta didik mengenai bahan yang telah 

dibelajarkan 

• Mengulang secara singkat semua aspek yang telah dibelajarkan 
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2. Tahap instruksional 

Tahap instruksional merupakan tahap pemberian atau pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yakni: 

• Materi, tugas dan contoh-contoh 

• Penggunaan alat bantu untuk memperjelas perolehan belajar 

• Serta menyimpulkan hasil pembelajaran 

3. Tahap evelauasi 

Tahap evaluasi dan tindak lanjut adalah tahap yang diperlukan untuk mengatahui 

keberhasilan tahap instruksional. 

Model Pembelajaran dengan Pendekatan Deep Dialogue/Critical Thinking 

(DD/CT) merupakan model pembelajaran yang membantu dosen untuk 

menjadikan pembelajaran bermakna bagi mahapeserta didik. Dalam pendekatan 

ini pembelajaran sedapat mungkin mengurangi pengajaran yang terpusat pada 

dosen (teacher centered) dan sebanyak mungkin pengajaran yang terpusat pada 

mahapeserta didik (Student centered), namun demikian dosen harus tetap 

memantau dan mengarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 

landasan filosofi konstruktivisme, DD/CT “dicita-citakan” menjadi sebuah 

pendekatan pembelajaran alternatif, dimana melalui DD/CT diharapkan 

mahapeserta didik belajar melalui “mengalami, merasakan, medialogkan” bukan 

hanya “menghafalkan”.Hal ini sesuai dengan pandangan Gross ( 2000) bahwa 

dengan mengalami sendiri, merasakan, mendialogkan dengan orang lain, maka 

pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan sesuatu yang baru akan 

mengendap dalam pikiran peserta didik dalam jangka panjang yang pada akhirnya 
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dapat dipergunakan untuk bekal peserta didik dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapinya, dan mengembangkan kecakapan hidupnya (life skills). 

Perencanaan Pembelajaran Berbasis DD/CT 

Penyusunan rancangan pembelajaran berbasis DD/CT dilakukan melalui empat 

tahapan utama yaitu: 

1. mengembangankan komunitas (community building) 

2. analisis isi (content analysis) 

3. analisis latar cultural (cultural setting analysis) 

4. pengorganisasian materi (content organizing) 

Pertama, membangun komunitas belajar. Tahap ini merupakan bagian refleksi diri 

dosen terhadap dunia peserta didiknya. Pandangan dunia dosen tentang 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya menjadi bagian yang berguna 

dalam menyusun rancangan pembelajarannya yang bernuansa dialog mendalam 

dan berpikir kritis. Kegiatan refleksi ini meliputi identifikasi pengalaman dosen 

dan pengalaman peserta didiknya, kelas belajar, dan sebagainya 

Kedua, analisis isi. Proses untuk melakukan identifikasi, seleksi dan penetapan 

materi pembelajaran. Proses ini dapat ditempuh dengan berpedoman atau 

mengunakan rambu-rambu materi yang terdapat dalam kurikulum/diskripsi 

matakuliah, yang antara lain standar minimal, urutan (sequence) dalam keluasan 

(scope) materi, kompetensi dasar yang dimiliki, serta keterampilan yang 

dikembangkan. Di samping itu, dalam menganalisis materi dosen hendaknya juga 

menggunakan pendekatan nilai moral, yang subtansinya meliputi pengenalan 

moral, pembiasaan moral dan pelakonan moral (Dekdiknas, 2000). 
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Ketiga, analisis latar yang dikembangkan dari latar kultural dan siklus kehidupan 

(life cycle). Dalam analisis ini mengandung dua konsep, yaitu konsep wilayah 

atau lingkungan (lokal, regional, nasional dan global) dan konsep manusia 

berserta aktifitasnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

(ipoleksosbudhankam). Selain itu, analisis latar juga mempertimbangkan nilai-

nilai kultural yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh suatu 

masyarakat serta kemungkinan kebermanfaatannya bagi kehidupan peserta didik. 

Dalam kaitan itu, analissi latar berhubungan erat dengan prinsip yang harus 

dikembangkan dalam mengajarkan nilai dan moral, yaitu prinsip dari mudah ke 

yang sukar, dari yang sederhana menjadi kompleks, dari konkrit ke abstrak, dari 

lingkungan sempit/dekat ke lingkungan yang meluas (Dekdiknas, 2000). 

Keempat, pengorganisasian materi. Dengan pendekatan DD/CT dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip “4 W dan 1 H”, yaitu What(apa), Why(mengapa), 

When(kapan), Where(dimana) dan How(bagaimana). Dalam rancangan 

pembelajaran , keempat prinsip ini, harus diwarnai oleh ciri-ciri pembelajaran 

dengan Deep Dialogue dalam menuju pelakonan (experience) nilai-nilai moral 

dan Critical Thinking dalam upaya pencapaian/pemahaman konsep (concept 

attaintment) dan pengembanagn konsep (concept development). Kesemuanya 

dilakukan dengan memberdayakan metode pembalajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk ber-DD/CT 

Lima komponen atau tahap yang terdapat dalam model pembelajaran dengan 

pendekatan DD/CT yakni hening, membangun komunitas, kegiatan inti dengan 

strategi penemuan konsep (Concept Attainment) dan Cooperative Learning , 

refleksi dan evaluasi 
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Demikian juga kegiatan penemuan konsep dan cooperative learning, telah dapat 

menciptakan kebersamaan, dan dialog mendalam tentang segala hal baru yang 

diterima mahapeserta didik, kegiatan ini juga merangsang daya kritis mahapeserta 

didik dalam menangkap permasalahan, mencari solusi permasalahan dengan 

caranya sendiri dan bantuan orang lain, dan mengambil keputusan yang tepat dan 

bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kegiatan refleksi juga merupakan 

sesuatu yang dapat dipandang keunggulan pendekatan DD/CT, karena dapat 

sebagai sarana saling introspeksi baik dosen mapun mahapeserta didik, juga 

ungkapan bebas dari pandangan, usul terbaiknya demi kebaikan bersama. Refleksi 

memiliki fungsi mendidik pada mahapeserta didik untuk menyukai belajar dari 

pengalaman yang telah dilaluinya. Ini sejalan dengan pendapat Gross (2000) 

bahwa dengan refleksi terjadi proses penajaman pengalaman yang peroleh dan 

mereproduksi ketika menyampaikan secara lesan. 

Idealnya penilaian hasil belajar harus dapat dilakukan dengan banyak cara, 

meskipun di lapangan masih ditemukan banyak kesulitan untuk melaksanakannya 

terutama untuk penilaian dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics Volues). Ini 

menjadi tatantangan bagi pengembang pembelajaran dengan DD/CT untuk 

mengembangkan model penilaian yang dapat membantu dosen lebih obyektif 

memberi penilaian hasil belajar peserta didiknya. 

Rambu rambu penerapan pembelajaran DD/CT adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan awal 

Dalam setiap mengawali pembelajaran dimulai dengan salam, tujuan 

pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai, kemudian menggunakan elemen 

dinamika kelompok untuk membangun komunitas, yang bertujuan 
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mempersiapkan peserta didik berkonsentrasi sebelum mengikuti pembelajaran. 

Aktivitas pembelajaran pada tahap ini dilalui sebagai berikut: 

• Membuka pelajaran, dalam membuka pelajaran dosen selalu mengajak atau 

memerintahkan peserta didik untuk berdoa atau hening menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. Tujuan dari berdoa atau hening adalah memusatkan 

fisik dan mental, mempersiapkan segenap hati, perasaan dan pikiran peserta didik 

agar dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Model pembelajaran dengan 

DD/CT memiliki beberapa keunggulan seperti pembelajaran diawali dan diakhiri 

dengan “hening”. Hal ini selain dapat menciptakan situasi tenang sebelum 

pembelajaran, selain itu juga dapat menghadirkan hati dan pikiran peserta didik-

dosen pada pembelajaran saat itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Swidler (2000) 

yang menekankan pentingnya hening dalam segala aktifitas, karena menurutnya 

dengan hening seseorang telah menjalin interaksi intern yakni dengan dirinya 

maupun ekstern yakni dengan Tuhan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa hening 

membawa manusia pada pengendapan hati dan pikiran, sehingga memudahkan 

proses dialog mendalam. Berdasarkan teori kontinum, bahwa dialog juga terjadi 

secara kontinum, Proses pertama dinamakan Dialog distruktif manakala elemen-

elemennya adalah polarisasi yang dipertentangkan satu sama lain. Proses kedua, 

dinamakan dialog disintegrasi manakala elemen-elemennya adalah tolerasi antara 

satu dengan lainnya, Proses ketiga dinamakan dialog dialogis manakala elemen-

elemennya ada saling belajar antara satu dengan lain. Proses terakhir dialog 

mendalam manakal elemen-elemennya adalah saling tranformasi. Dengan 

demikian hening atau doa dapat menciptakan situasi menunju Deep dialogue. 

Kebiasaan selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan termasuk 
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kegiatan belajar mengajar, secara langsung telah membimbing dan mengajarkan 

mahapeserta didik menjadi insan religius, sehingga akan mendukung upaya 

pendidikan anak seutuhnya (PAS) yang pada gilirannya akan sangat mendukung 

upaya mewujudkan manusia Indonesia Seutuhnya (MIS) 

• Dinamika kelompok dalam rangka membangun komunitas dapat dilakukan 

dengan membaca puisi, menyanyi, peragaan, bermain peran, simulasi atau senam 

otak/brain gym yang relevan dengan materi pokok yang dibelajarkan. Kegiatan 

membangun komunitas juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

masyarakat majemuk oleh karena itu apabila dalam pembelajaran telah dibangun 

keterikatan terhadap komunitas kecil (kelas), maka pada skala makro sikap dan 

perilaku toleransi, menghargai perbedaan, terbuka terhadap kritik, berani tampil 

beda, dan sikap terpuji lainnya akan dapat mengantarkan mahapeserta didik 

menjadi warga negara demokratis.Disini peserta didik dituntut untuk berpikir 

kritis melalui analisis terhadap lagu, gambar, peristiwa dan sebagainya. Kegiatan 

seperti ini mampu mengaktifkan intelegensi ganda (multiple intellegences) yang 

dimiliki peserta didik. Aktivitas yang melibatkan unsure dan prinsip dinamika 

kelompok secara tak langsung bertujuan membangkitkan perasaan gembira, 

senang penuh gairah sehingga peserta didik termotivasi. Menurut Widarti (2002) 

tujuan utama dari aktifitas tersebut adalah mewujudkan impian dosen dalam 

melaksanakan prinsip” bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia 

kita ke dunia mereka”. 
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2. Kegiatan Inti 

Kegiatan ini sebagai pengembangan dan pengorganisasian materi pembelajaran. 

Adapun tahap yang dilalui sebagai berikut: 

• Tahap pertama dosen melaksanakan kegiatan dengan menggali informasi dengan 

memperbanyak brain storming dan diskusi dengan melemparkan pertanyaan 

komplek untuk menciptakan kondisi dialog mendalam dan berpikir kritis. Pada 

tahap ini peserta didik dilatih sekaligus diberikan pengalaman melalui proses 

usaha menemukan informasi, konsep atau pengertian yang diperlukan dengan 

mengoptimalkan dialog mendalam dan berpikir kritis antar sesama. Setiap 

perbedaan pendapat, pandangan dan pemikiran merupakan hal yang patut 

dikomunikasikan dengan tetap menghormati eksistensi masing-masing yang 

sedang berdialog, sehingga dalam diri peserta didik tertanam rasa menerima dan 

menghomati perbedaan, tolerensi, empati, terbuka. Dalam kegiatan ini konsep dan 

definisi tidak diberikan oleh dosen, tetapi digali oleh peserta didik melalui teknik 

concept attainment atau CA yakni proses kegiatan membangun ketercapain 

sebuah konsep sampai pada pengertian atau definisi. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah (1) memotivasi dan menumbuhkan kesadaran bahwa antara dosen-peserta 

didik sama-sama belajar. Dosen hanyalah salah satu sumber, peserta didik dan 

sumber –sumber lain ada disamping dosen; (2) memberi bukti pada peserta didik 

bahwa kemampuan menyusun definisi atau pengertian dari konsep yang bermutu 

dapat dilakukan oleh peserta didik, tidak kalah bermutunya dengan yang diberikan 

dosen, bahkan yang ada dalam buku referensi; (3) memberi pengalaman belajar 

menuju ketuntatasan belajar bermakna, bukan ketuntasan materi saja. 

Selanjutnya dilaksanakan cooperative learning untuk memecahkan permasalahan 
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yang diberikan dosen. Penetapan cooperative learning dapat dengan teknik 

pelaporan ataupun Jigsaw dan STAD (Student Teams Achievement Division). 

• Tahap kedua, merupakan tahap umpan balik yang selalu dilaksanakan dosen, 

setelah peserta didik diberi waktu untuk berdialog mendalam , semua temuan dan 

hasil belajar yang diperoleh selama diskusi dalam situasi cooperative learning. 

Tahap ini apapun perolehan belajar peserta didik merupakan upaya maksimal 

mereka, oleh sebab itu dosen harus mengakui dan memberi penghargaan. 

Selanjutnya dilakukan klarifikasi atau penajaman atas temuan peserta didik 

terarah pada kompetensi dan materi pokok yang dosen belajarkan. Umpan balik 

dosen dimaksudkan sebagai penegasan fungsi dialog mendalam yang bermuara 

pada peleksanaan evaluasi pemahaman peserta didik. Tahap ini sekaligus sebagai 

bukti bahwa dosen/dosen bukan sumber yang “tahu segalanya”, namun antar 

peserta didik dan pendidiknya terjadi saling belajar dan saling membelajarkan, 

sehingga terkesan “simbiosis mutualism” 

3. Kegiatan akhir 

Tahap ini merupakan tahap pengambilan simpulan dari semua yang saling 

dibelajarkan, sekaligus penghargaan atas segala aktivitas peserta didik . Tahap ini 

dilakukan penilaian hasil belajar dan pemajangan dan penyimpanan dalam file 

(bahan portofolio) peserta didik. 

Tahap berikutnya adalah refleksi Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran 

yang penting dalam pendekatan DD/CT. Kegiatan ini bukan menyimpulkan 

materi pembelajaran, tetapi pendapat peserta didik tentang apasaja yang dirasakan 

dan dialami yang dikaitkan dengan apa saja yang dirasakan, dialami dan 

dilakukan di masa lalu. Peserta didik menyampaikan secara bebas perasaan dan 
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keinginan yang terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran diakhiri dengan 

hening atau doa. 

Tahap 1 

Hening guru mengajak berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran,kompetensi 

yang akan dicapai. 

Tahap 2 

Membangun komunitas guru mengajak meminta peserta didik membaca puisi, 

menyanyi, peragaan, bermain peran, simulasi atau senam otak/brain gym yang 

relevan dengan materi pokok yang dibelajarkan. 

Tahap 3 

Kegiatan inti dengan strategi penemuan konsep (Concept Attainment) dan 

Cooperative Learning guru mengajukan pertanyaan komplek dan provokatif untuk 

mendorong peserta didik menemukan konsep yang akan dibelajarkan, membuat 

definisi (melalui strategi peneluan konsep/concept attainment), selanjutkan 

mendorong peserta didik untuk menetapkan, mengidentifikasi, menganalisis, 

memecahkan masalah, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui 

strategi cooperative learning 

Tahap 4 

Refleksi guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk menyampaikan 

sikapnya, perasaannya, pengalaman selama mengikuti pembelajaran dan 

harapannya untuk meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang. 
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Tahap 5 

Evaluasi 

Guru  melakukan evaluasi baik proses maupun hasil belajar peserta didiknya. 

(Diadopsi dari GDI:2000) 

Melalui tahap-tahap tersebut , diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep, 

memecahkan permasalahan melalui dialog mendalam dan berpikir kritis dengan 

dosen, dengan sesame peserta didik dan narasumber lainnya. 

Penerapan DD/CT di kelas cukup mudah, apabila dosen telah memahami kaidah-

kaidahnya sebagai berikut: 

1. Perubahan pandangan guru bahwa pemberdayaan peserta didik dalam 

pembelajaran dengan memberi kesempatan pada peserta didik, untuk mengamati, 

menganalisis, mendialogkan dan akhirnya mengkonstruksikan pengetahuan dan 

pengalaman serta ketrampilan baru 

2. Untuk mengajarkan topik sebaiknya dilaksanakan dengan kegiatan menggali 

dan menemukan sendiri 

3. Berdayakan peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bertanya 

secara terbuka 

4. Ciptakan suasana dialog mendalam „ antar peserta didik” dan “antara 

mahapeserta didik-dosen” oleh karenanya upayakan untuk selalu belajar dalam 

kelompok 

5. Pergunakan berbagai media dan sumber belajar untuk memperluas wawasan 

6. Berilah peserta didik kesempatan untuk melakukan refleksi sebelum pelajaran 

berakhir 

7. Penilaian hendaknya tidak hanya berdasarkan tes 
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Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pendekatan DD/CT akan mampu 

meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Keadaan ini tidak terlepas 

dari gaya mengajar dosen yang harus berubah dari gaya mengajar konvensional 

yakni yang hanya dengan ceramah bervariasi berubah gaya mengajar 

konstruktivism yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode (multi 

methods),.multi media (multi media)..Sesuai dengan pandangan Ausubel (dalam 

Irawan, 1996) bahwa alasan bahan yang dirancang dengan baik dan menarik 

perhatian peserta didik harus bertujuan untuk melaksanakan belajar secara 

bermakna, sehingga peserta didik memiliki kesiapan dan minat untuk belajar. 

Surahkmad (1979) berpendapat motivasi yang sehat perlu ditumbuhkan dalam 

dunia belajar dan dieksentuasikan dari kebutuhan peserta didik. Ini berarti 

semakin banyak dosen memperhatikan kebutuhan peserta didik dalam belajar 

semakin besar motivasi peserta didik untuk belajar. gairah peserta didik untuk 

aktif menanggapi semua proses pembelajaran, dosen perlu bersikap adil dan 

penuh perhatian secara merata pada semua peserta didik. Memang peserta didik 

yang selama ini telah aktif semakin aktif, sementara yang pasif mulai muncul 

kepercayaan dirinya (self confidence) dan keberaniannya. 

2.2.4  Pembelajaran Ceramah 

Sumantri dan Permana(1998/1999) menyatakan bahwa metode ceramah adalah 

cara mengajar yang paling banyak dan popular digunakan oleh guru, karena 

metode ini mudah disajikan dan tidak memerlukan media. Metode ceramah adalah 

penyajian pelajaran oleh guru dengan cara memberikan penjelasan secara lisan 

kepada siswa. 



52 
 

 
 

 

 

Metode ceramah itu sendiri pada dasarnya memiliki banyak pengertian dan 

jenisnya. Berikut ini beberapa pengertian dari metode ceramah, antara lain : 

Menurut Muhibbin Syah, (2000) Metode ceramah yaitu sebuah metode 

mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada 

sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah 

dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 

menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur 

atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham siswa. 

Menurut Winarno Surahmad, M.Ed, ceramah adalah penerangan dan penuturan 

secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan murid mendengarkan 

dengan teliti, serta mencatat yang pokok dari yang dikemukakan oleh guru. 

Metode ceramah menurut Gilstrap dan Martin (1975: 44) ceramah berasal dari 

bahasa latin yaitu Lecturu, Legu (Legree, lectus) yang berati membaca kemudian 

diartikan secara umum dengan mengajar sebagai akibat dari guru menyampaikan 

pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan 

penggunaan buku. 

Metode ceramah yaitu penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap 

kelasnya, dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian 

yang disampaikan kepada siswa. Metode ceramah ini sering kita jumpai pada 

proses-proses pembelajaran di sekolah mulai dari tingkat yang rendah sampai ke 

tingkat perguruan tinggi, sehingga metode seperti ini sudah dianggap sebagai 

metode yang terbaik bagi guru untuk melakukan interaksi belajar mengajar. Satu 

hal yang tidak pernah menjadi bahan refleksi bagi guru adalah tentang efektifitas 

http://hipni.blogspot.com/2011/09/pengertian-metode-pembelajaran-ceramah.html
http://hipni.blogspot.com/2011/09/pengertian-metode-pembelajaran-ceramah.html
http://hipni.blogspot.com/2011/09/pengertian-metode-pembelajaran-ceramah.html
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penggunaan metode ceramah yaitu mengenai minat dan motivasi siswa, bahkan 

akhirnya juga berdampak pada prestasi siswa. 

Metode ceramah juga disebut juga kegiatan memberikan informasi dengan kata-

kata. Pengajaran sejarah, merupakan proses pemberian informasi atau materi 

kepada siswa serta hasil dari penggunaan metode tersebut sering tidak berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Makna dan arti dari materi atau informasi tersebut 

terkadang ditafsirkan berbeda atau salah oleh siswa. Hal ini karena tingkat 

pemahaman setiap siswa yang berbeda-beda atau dilain pihak guru sebagai pusat 

pembelajaran kurang pandai dalam menyampaikan informasi atau  materi kepada 

siswa. Jenis-jenis metode ceramah, terdiri dari metode ceramah bervariasi, metode 

ceramah campuran dan metode ceramah asli. 

 

Beberapa kelebihan metode ceramah adalah : 

1. Guru mudah menguasai kelas;  

2. Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar; 

3. Dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar; 

4. Mudah dilaksanakan (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 

Beberapa kelemahan metode ceramah adalah : 

1. Membuat siswa pasif 

2. Mengandung unsur paksaan kepada siswa 

3. Mengandung daya kritis siswa ( Daradjat, 1985) 

4. Anak didik yang lebih tanggap dari visi visual akan menjadi rugi dan anak 

didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya. 

5. Sukar mengontrol sejauhmana pemerolehan belajar anak didik. 

http://hipni.blogspot.com/2011/09/pengertian-metode-pembelajaran-ceramah.html
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6. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

7. Bila terlalu lama membosankan.(Syaiful Bahri Djamarah, 2000) 

Demikian ulasan mengenai metode pembelajaran ceramah (Preaching Method) 

yang dapat saya tulis (susun) dalam blog ini yang saya ambil dari beberapa 

sumber, mudah-mudahan artikel ini pengertian metode ceramah (Preaching 

Method) bisa bermanfaat bagi pembaca. 

Metode ceramah yang dianggap sebagai penyebab utama dari rendahnya 

minat belajar siswa terhadap pelajaran memang patut dibenarkan, tetapi juga 

anggapan itu sepenuhnya kurang tepat karena setiap metode  atau model 

pembelajaran baik metode pembelajaran klasik termasuk Metode ceramah 

maupun metode pembelajaran modern sama-sama mempunyai kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, yang saling melengkapi satu sama lain. 

Metode ceramah itu sendiri pada dasarnya memiliki banyak pengertian 

dan jenisnya. Berikut ini beberapa pengertian dari metode ceramah, antara lain : 

1. Menurut Winarno Surahmad, M.Ed, ceramah adalah penerangan dan 

penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan 

murid mendengarkan dengan teliti, serta mencatat yang pokok dari yang 

dikemukakan oleh guru. 

2. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal 

maupun informal. 

3. Metode ceramah menurut Gilstrap dan Martin 1975 : ceramah berasal dari 

bahasa latin yaitu Lecturu, Legu ( Legree, lectus) yang berati membaca 

kemudian diartikan secara umum dengan mengajar sebagai akibat dari 

http://hipni.blogspot.com/2011/09/pengertian-metode-pembelajaran-ceramah.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/pengertian-model-pembelajaran-dari.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/pengertian-model-pembelajaran-dari.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html
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guru menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan 

mendiktekan pelajaran dengan penggunaan buku. 

4. Metode ceramah yaitu penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru 

terhadap kelasnya, dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk 

memperjelas uraian yang disampaikan kepada siswa. Metode ceramah ini 

sering kita jumpai pada proses-proses pembelajaran di sekolah mulai dari 

tingkat yang rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, sehingga metode 

seperti ini sudah dianggap sebagai metode yang terbaik bagi guru untuk 

melakukan interaksi belajar mengajar. Satu hal yang tidak pernah menjadi 

bahan refleksi bagi guru adalah tentang efektifitas penggunaan metode 

ceramah yaitu mengenai minat dan motivasi siswa, bahkan akhirnya juga 

berdampak pada prestasi siswa. 

5. Metode ceramah juga disebut juga kegiatan memberikan informasi dengan 

kata-kata. Pengajaran sejarah, merupakan proses pemberian informasi atau 

materi kepada siswa serta hasil dari penggunaan metode tersebut sering 

tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Makna dan arti dari materi 

atau informasi tersebut terkadang ditafsirkan berbeda atau salah oleh 

siswa. Hal ini karena tingkat pemahaman setiap siswa yang berbeda-beda 

atau dilain pihak guru sebagai pusat pembelajaran kurang pandai dalam 

menyampaikan informasi atau  materi kepada siswa. Jenis-jenis metode 

ceramah, terdiri dari metode ceramah bervariasi, metode ceramah 

campuran dan metode ceramah asli. 
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Anggapan-anggapan negatif tentang metode ceramah sudah seharusnya 

patut diluruskan, baik dari segi pemahaman artikulasi oleh guru maupun 

penerapannya dalam proses belajar mengajar disekolah. Ceramah adalah sebuah 

bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta 

didik, dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat 

menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran seperti gambar dan audio visual 

lainnya. Definisi lain ceramah menurut bahasa berasal dari kata lego (bahasa latin) 

yang diartikan secara umum dengan “mengajar” sebagai akibat guru 

menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran 

dengan menggunakan buku kemudian menjadi lecture method atau metode 

ceramah. 

Definisi metode ceramah diatas, bila langsung diserap dan diaplikasikan 

tanpa melalui pemahaman terlebih dahulu oleh para guru tentu hasil yang didapat 

dari penerapan metode ini akan jauh dari harapan, seperti halnya yang terjadi 

dalam problematika saat ini. Hampir setiap guru sejarah menggunakan metode 

ceramah yang jauh dari kaidah-kaidah metode ceramah seharusnya. 

Metode ceramah dalam proses belajar mengajar sesungguhnya tidak dapat 

dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan model pengajaran ini 

seperti yang dijelaskan diatas terdiri dari beberapa jenis, yang nantinya dapat 

dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu metode ceramah yang 

menyenangkan, tidak seperti pada metode ceramah klasik yang terkesan 

mendongeng. 
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a. Tujuan 

Metode ceramah bertujuan menyampaikan materi pelajaran yang bersifat 

informasi, prinsip-prinsip yang banyak dan luas, serta hasil penemuan-penemuan 

baru yang belum terpublikasikan secara meluas. 

b. Alasan Penggunaan Metode Ceramah 

Mengapa kita harus menggunakan metode ceramah? 

1. siswa benar-benar memerlukan penjelasan guru karena bahan baru atau 

langkanya sumber pustaka, dan untuk menghindari kesalahfahaman. 

2. Karena tidak adanya buku sumberpelajaran yang tersedia. 

3. Menghadapi siswa yang banyak jumlahnya. 

4. Menghemat waktu, biaya, dan peralatan. 

c. Kekuatan dan kelemahan Metode Ceramah 

Kekuatan metode ceramah antara lain murah dan efisien waktu, meningkatkan 

daya dengar siswa dan menumbuhkan minat belajar dari sumber lain, dan 

memberikan wawasan yang luas kepada guru karena guru dapat menambah dan 

mengkaitkan dengan sumber maupun materi lain. 

Sedangkan kelemahan metode ceramah adalah siswa akan mudah jenuh apabila 

guru tidak pandai menjelaskan, menimbulkan verbalisme pada siswa, materi 

terbatas pada apa yang diingat guru, Merugikan siswa yang keterampilan 

mendengarkannya kurang, serta tidak merangsang kreatifitas siswa. 

d. Cara Mengatasi Kelemahan Metode Ceramah 

Selingi ceramah dengan pertanyaan-pertanyaan gunakan alat peraga, ciptakan 

interaksi dua arah antara siswa dan guru, serta gaya mengajar arus bervariasi. 
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e. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Ceramah 

1. Kegiatan Persiapan 

Persiapan awal adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian 

menentukan pokok-pokok materi dan harus sesuai dengan tujuan yang harus 

dicapai, setelah itu mempersiapkan alat Bantu. 

2. Kegiatan Pelaksanaan 

a. Kegiatan pembukaan 

- Apersepsi 

- Prestasi, mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari 

- Menyampaikan pokok-pokok materi pelajaran 

b. Kegiatan Inti 

Yang seharusnya dilakukan guru dalam pembelajaran adalah : 

- Menjaga kontak pandang dengan siswa secara terus-menerus 

- Gunakan bahasa yang komunikati agar mudah dimengerti siswa 

- Menyajikan materi secara sistematis 

- Menanggapi respon dari siswa 

- Selingi dengan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab. 

c. Kegiatan Akhir 

- Bimbing siswa membuat rangkuman atas materi yang disampaikan 

- Melakukan Evaluasi 

- Melakukan tindak lanjut 

 

 

 



59 
 

 
 

 

2.1.5  Efektivitas Pembelajaran  

Guru  sebagai pendidik sudah sewajarnya harus memahami karakteristik, 

kebutuhan, dan latar belakang peserta didiknya sehingga ia mampu memberikan 

pelayanan pendidikan secara maksimal kepada setiap peserta didik. Menurut 

Soemanto (1998: 238), guru harus berpartisipasi di dalam semua kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa-siswanya dan yang dapat mengembangkan rasa 

persahabatan secara pribadi dengan siswanya dan tidak perlu merasa kehilangan 

kehormatan karenanya. 

Selain guru harus mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan baik 

termasuk berpartisipasi di dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh semua 

peserta didiknya, peserta didik harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab 

belajar. Pembelajaran yang efektif guru tidak lagi mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Sukarman (2002: 9), bahwa guru hendaknya sadar betul “lebih banyak 

bicara tidak lebih berguna”. Pembelajaran akan hanya berhasil dan efektif jika 

pembelajaran itu dapat melibatkan siswa secara aktif. Lebih lanjut Sukarman 

(2002: 13) menjelaskan, pembelajaran akan efektif jika waktu yang tersedia 

sedikit saja untuk guru melakukan ceramah, dan yang waktu terbesar adalah 

kegiatan-kegiatan intelektual dan emosional siswa, untuk pemantauan kesiapan 

siswa, dan untuk pemeriksaan pemahaman siswa.  

Menurut Surya (2003 : 115) pengajaran dapat berlangsung secara efektif, maka 

guru harus mampu menciptakan proses pengajaran dalam suasana pembelajaran 

dan pengajaran yang baik. Proses pengajaran yang efektif dapat terbentuk melalui 
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pengajaran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (1) berpusat pada siswa; (2) 

interaksi aktif antara guru dengan siswa; (3) suasana demokratis; (4) variasi 

metode mengajar; (5) guru profesional; (6) bahan yang sesuai dan bermanfaat; (7) 

lingkungan yang kondusif; (8) suana belajar yang menunjang.                 

Menurut Dunne and Wragg (1996: 12), karakteristik bahwa pembelajaran efektif 

memudahkan murid belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, ketrampilan, 

nilai, konsep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau sesuatu hasil 

belajar yang diinginkan. Pengertian mengenai sesuatu yang bermanfaat 

memadukan isi dan nilai sekaligus dalam pembelajaran. Menurut Graham     

(2001: 1), Seven principles of effective teaching: 

Principle 1 : Good Practice Encourages Studen-Faculty Contact 

Principle 2 : Good Practice Encourages Cooperation Among Students  

Principle 3 : Good Practice Encourages Active Learning 

Principle 4 : Good Practice Gives Prompt Feedback 

Principle 5 : Good Practice Emphasizes Time on Task 

Principle 6 : Good Practice Communicates High Expectations 

Principle 7 : Good Practice Respects Diverse Talents and ways of Learning 

Pada 7 prinsip efektivitas pembelajaran yang dikemukakakan di atas pada intinya 

adalah pembelajaran akan efektif apabila ada hubungan yang baik antara peserta 

didik, hubungan  baik antara guru dengan peserta didik, adanya motivasi, umpan 

balik, memanfaatkan waktu seefesien mungkin, optimis dalam mencapai tujuan 

serta pengakuan perbedaan karakteristik dan bakat peserta didik. Jika semua 

prinsip di atas dapat dilaksanakan guru maka hasil pembelajaran akan optimal.   
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Pembelajaran efektif model belajar menurut Carrol (1963,1989) dalam Jamaludin 

(2003: 16) menyebutkan lima elemen belajar efektif yang semuanya berkaitan 

dengan waktu. Kelima hal itu adalah (1) kemampuan (aptitude), yang menentukan 

alokasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk belajar; (2) kesempatan untuk 

belajar (opportunity to learn), merupakan waktu yang dimiliki siswa untuk 

belajar; (3) ketekunan (perseverance), yaitu waktu yang sesungguhnya dipakai 

oleh siswa untuk belajar; (4) kualitas bahan ajar (quality of instruction), 

berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses 

belajar-mengajar; dan (5) kemampuan memahami  (ability to understand), 

menyangkut waktu yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa untuk memahami 

tugasnya.   

Berdasarkan pendapat di atas bahwa prestasi belajar ekonomi siswa tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor siswa saja (latar belakang sosio ekonomi, kecerdasan dan 

motivasi intrinsik) tetapi juga oleh faktor kelas, sekolah dan konteks dimana 

proses belajar mengajar terjadi.  Kualitas pembelajaran, waktu yang digunakan  

untuk belajar dan kesempatan yang diperlukan siswa untuk mencapai tujuan-

tujuan belajarnya menjadi prasyarat pembelajaran efektif. 

2.1.6  Penguasaan Konsep 

Menurut Hamalik (2002: 161) pada dasarnya konsep adalah suatu kelas stimuli 

yang memiliki sifat-sifat umum. Pengertian prinsip pada umumnya menunjukkan 

pada hukum-hukum ilmiah, atuan-aturan generalisasi yang merupakan perpaduan 

atau kombinasi dari berbagai konsep. 
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Sedangkan menurut Sagala (2003: 71), konsep merupakan buah pemikiran 

seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga 

melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori. Konsep 

diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir 

abstrak. Konsep dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan fakta  atau 

pengetahuan baru, sedangkan kegunaan konsep adalah menjelaskan dan 

meramalkan. Konsep untuk mengaktifkan siswa belajar, bertalian dengan 

peristiwa pengajaran, seperti mendapat perhatian siswa, menerangkan pengantar 

kembali prasyarat belajar, penyajian bahan rangsangan, mempersiapkan 

bimbingan belajar dan lain, penerapannya tergantung pada strategi guru.  

Menurut pendapat Dahar (1988: 96) yang menyatakan bahwa konsep adalah suatu 

abstraksi yang memiliki suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-

kegiatan, hubungan-hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Konsep 

diperoleh dari fakta fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir 

abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. Berdasarkan 

pendapat di atas, konsep merupakan abstraksi dan ciri ciri dari sesuatu yang dapat 

mempermudah komunikasi manusia untuk berpikir, dengan demikian tanpa 

adanya konsep belajar akan sangat terhambat. 

Tujuan belajar konsep menurut Dahar (1996: 28) adalah menyediakan skema- 

skema terorganisasi untuk mensimulasikan stimulus-stimulus baru dan untuk 

menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori. Menurut Slameto (1995: 

137) apabila sebuah konsep telah dikuasai siswa ada dua kemungkinan untuk 

menggunakannya, yaitu 
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1.   Siswa dapat menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan masalah. 

2.   Penguasaan suatu konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep   

      konsep lain. 

Maka dengan adanya penguasaan konsep, siswa dapat memecahkan masalah dan 

memudahkan siswa untuk dapat mempelajari konsep-konsep yang lain, sehingga 

hasil belajar dapat optimal. Kemampuan seseorang menguasai suatu materi 

pelajaran bila diurutkan dari tingkat terendah hingga yang tertinggi adalah (1) 

pengetahuan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) penerapan atau 

aplikasi (application), (4) analisis (analysis), (5) sintesis (syntesis), dan (6) 

evaluasi (evaluation). Adapun konsep-konsep dasar ekonomi, yaitu 

pengikhtisaran siklus ekonomi yang meliputi: perpajakan, koperasi, dan laporan 

keuangan perusahaan dagang.                   

Dengan demikian pembelajaran penguasaan konsep memiliki kegunaan dan 

prinsip antara lain. 

1.   Konsep konsep mengurangi kerumitan lingkungan. 

2.   Konsep membantu kita untuk mengidentifikasi objek objek yang ada  

      disekitar kita. 

3.   Konsep dan prinsip membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru,    

      lebih luas, dan lebih maju. 

4.   Konsep dan prinsip mengarahkan kegiatan instrumental. 

5.   Konsep dan prinsip memungkinkan pelaksanaan pengajaran. 

6.   Konsep dapat digunakan untuk mempelajari dua hal yang berbeda tetapi  

      sama. 
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Menurut Slameto (1995) mengajarkan konsep memerlukan perlakuan yang baik, 

sehingga harus memperhatikan prosedur. Prosedur pengajaran konsep dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Tetapkan prilaku yang diharapkan diperoleh oleh siswa setelah  

mempelajari konsep. 

2. Mengurangi banyaknya atribut yang terdapat dalam konsep yang  

kompleks dan menjadi atribut atribut penting dominan. 

3.    Menyediakan mediator verbal yang berguna bagi siswa. 

4.    Memberikan contoh yang positif dan yang negatif mengenai konsep. 

5.    Menyajikan contoh-contoh. 

6.    Sambutan siswa dan penguatan (reinforcement). 

7.    Menilai belajar konsep.  

2.2.8  Kemampuan Awal 

Sering seorang pelajar (siswa) mengalami kesulitan dalam memahami suatu 

pengetahuan tertentu, yang salah satu penyebabnya karena pengetahuan baru yang 

diterimanya tidak terjadi hubungan dengan pengetahuan sebelumnya, atau 

mungkin pengetahuan awal sebelumnya belum dimiliki. Dalam hal ini maka 

pengetahuan awal menjadi syarat utama dan menjadi syarat penting bagi siswa 

untuk dimilikinya.  

Kegiatan proses belajar, untuk memahami hal-hal yang baru orang memerlukan 

modal berupa kemampuan yang telah melekat padanya dan yang terkait dengan 

hal yang baru yang akan dipelajari tersebut. Kemampuan yang telah melekat pada 

seseorang dan yang terkait dengan hal baru yang akan dipelajari selanjutnya 

disebut kemampuan awal. 

Kemampuan awal siswa yang ada di kelas sangat heterogen, bagi siswa yang 

sudah tahu akan menjadi sesuatu yang membosankan, sedangkan bagi siswa yang 

belum tahu sama sekali, mereka merasa tertinggal dan tidak dapat menangkap 
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materi yang diberikan. Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan siswa 

dalam menerima pelajaran yang diberikan. 

Pengetahuan awal (prior knowledge) adalah sekumpulan pengetahuan dan 

pengalaman individu yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup mereka. Dan apa 

yang ia bawa kepada suatu pengalaman belajar baru (Nur, 2000: 11 dalam 

Trianto, 2009: 34). 

Peaget dalam Paul (1997: 20-21) menyatakan bahwa setiap level keadaan dapat 

dimengerti sebagai sebagai akibat dari transformasi tertentu atau sebagai titik 

tolak bagi transformasi lain. Hal ini mengacu pada pendapatnya tentang aspek 

berfikir operatif yang berkaitan dengan transformasi dari suatu level ke level lain 

dan berfikir operasi inilah yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan 

pengetahuan dari suatu level tertentu ke level yang lebih tinggi. 

Pandangan teori skema proses belajar adalah proses membentuk dan mengubah 

skema. Jonassen, dalam Paul (1997: 55) menyatakan skema adalah abstraksi 

mental seseorang yang digunakan untuk mengerti sesuatu hal, menemukan jalan 

keluar, maupun memecahkan persoalan. Skemata disusun dalam suatu jaringan 

hubungan dengan konsep-konsep. Orang harus mengisi atribut skemanya dengan 

informasi  yang benar agar dapat membentuk kerangka pemikiran yang benar.  

Berdasarkan teori skema proses belajar menyatakan bahwa proses belajar 

merupakan proses membentuk dan mengubah skema. Dalam proses belajar, orang 

mengadakan perubahan skemanya baik dengan menambah atribut, memperluas, 

ataupun mengubah sama sekali skema lama. 



66 
 

 
 

 

Perubahan skema yang kuat terjadi bila orang mengadakan akomodasi (mengubah 

konsep yang tidak sesuai) terhadap skema yang telah ia punyai ketika berhadapan 

dengan fenomena yang baru, dan perubahan yang lemah bila orang tersebut hanya 

mengadakan asimilasi (menggunakan) skema yang lama ketika berhadapan 

dengan fenomena yang baru. Selanjutnya, bila dalam proses belajar terjadi 

perubahan yang kuat artinya siswa melakukan proses akomodasi maka hasil 

belajar yang diperoleh siswa tersebut akan lebih baik dari siswa yang dalam 

proses belajarnya hanya melakukan proses asimilasi. Proses belajar tersebut 

adalah proses yang aktif dan beberapa faktor seperti pengalaman, pengetahuan 

yang telah dipunyai, kemapuan kognitif, dan lingkungan berpengaruh terhadap 

hasil belajar.  

Menurut Robbins, dalam Trianto (2009 :15) mendifinisikan belajar sebagai proses 

menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah dipahami dan 

sesuatu (pengetahuan) yang baru. Dimensi belajar ini memuat beberapa unsur 

yaitu (1) penciptaan hubungan, (2) sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah 

dipahami, (3) sesuatu (pengetahuan) yang baru.  

Makna belajar disini bukan berangkat dari sesuatu yang belum diketahui (nol), 

tetapi merupakan keterkaitan  dari dua pengetahuan yang sudah ada dengan 

pengetahuan baru (Trianto, 2009:15). Pandangan Robbins senada dengan apa 

yang dikemuakan oleh Bruner dalam Romberg dan Kaput (1999) dalam Trianto 

(2009:15) bahwa belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa membangun 

(mengkonstruk) pegetahuan baru berdasarkan pengalaman yang sudah 

dimilikinya. Pandangan konstruktivisme, dalam Trianto (2009: 16), belajar 
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bukanlah semata-mata mentransfer pengetahuan yang ada di luar dirinya, tetapi 

belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan 

pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam format 

baru. 

Ekonomi merupakan ilmu yang abstrak dan berstruktur sehingga cara 

memikirkannya harus menggunakan abstraksi dan generalisasi, maka kesiapan 

intelektual merupakan syarat untuk mempelajari ekonomi. Hudoyo (1998:  93) 

berpendapat bahwa dalam belajar matematika bila konsep A dan konsep B 

mendasari konsep C, maka konsep C tidak mungkin dipelajari sebelum konsep A 

dan B dipelajari lebih dahulu. Demikian konsep D baru dapat dipelajari bila 

konsep C yang mendahuluinya sudah dipahami, dan seterusnya.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal 

ekonomi siswa sebagai pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya 

merupakan pengetahuan yang memungkinkan siswa mengembangkan 

pengetahuan ekonominya pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain 

kemampuan awal ekonomi siswa merupakan representasi dari sekumpulan 

pengetahuan dan pengalaman tentang ekonomi yang telah dimiliki siswa menjadi 

faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar ekonominya. 

Suparman (1996 :109) bependapat bahwa kemampuan awal ekonomi siswa 

berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki siswa agar 

dapat mengikuti suatu pelajaran tertentu. Hal senada dikatakan oleh Ausubel 

dalam Sukarman (2002:7), bahwa yang terpenting dari belajar adalah bermakna 

dalam arti bahwa materi yang dipelajari harus dapat dikaitkan dengan 
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pengetahuan sebelumnya yang telah dikuasai siswa. Belajar bermakna adalah 

suatu proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur 

pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Ini berarti proses 

belajar bermakna akan terjadi bila hal-hal baru yang akan dipelajari seseorang 

terkait dengan kemampuan yang telah dimiliki seseorang.  

Penjelasan di atas mengenai kemampuan awal dan hasil belajar dapat 

disimpulkan, bahwa hasil belajar tidak hanya tergantung pada kemampuan awal 

saja tetapi juga tergantung pada aktifitas mental dalam proses belajar yang dialami 

siswa. Ini mengindikasikan bahwa hasil belajar ekonomi yang berupa 

pengetahuan ekonomi, sikap terhadap ekonomi, keterampilan ekonomi tidak 

hanya tergantung pada kemampuan awal ekonomi siswa tetapi juga tergantung 

pada pembelajaran yang dialami siswa. 

 

2.3  Hasil Penelitian yang Relevan 

Peningkatan kompetensi guru dengan perbaikan strategi, metode, dan teknik 

mengajar terus dilakukan demi keberhasilan pencapaian hasil belajar yang 

maksimal. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan pembelajaran 

kooperatif dialog akan dibahas sebagai berikut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sunarto (2000) dengan judul  “Efektivitas 

penggunaan kartu aljabar dalam meningkatkan penguasaan konsep aljabar 

matematika pada siswa kelas VIII SMP N 22 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2006-2007” menyimpulkan  kemampuan awal tinggi pembelajaran dengan dialog 

aljabar lebih efektif dapat meningkatkan penguasaan konsep aljabar dibandingkan 

dengan ceramah dengan kemampuan awal tinggi. Pembelajaran berdampak positif 
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dapat meningkatkan  dan mengembangkan kemampuan siswa secara optimal 

dalam penanaman konsep aljabar. Adapun hubungan ini dengan penelitian yang 

akan kami bahas pembelajaran dengan dialog akan lebih efektif dapat 

meningkatkan penguasaan konsep ekonomi perusahaan dagang. 

Dari penelitian Sari (2011) yang berjudul “Perbedaan peningkatan prestasi belajar 

matematika melalui pembelajaran Problem Based Learning dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievment ditinjau dari kemampuan awal berbeda 

pada siswa SMPN 19 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011”. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat interaksi antara pembelajaran dan tingkat 

kemampuan awal dalam peningkatan prestasi belajar matematika siswa.  

Disimpulkan bahwa rata-rata peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang 

menggunakan PBL (rata-rata gain = 0,91) lebih tinggi dari pembelajaran 

kooperatif  tipe STAD (rata-rata gain = 0,90). Pada siswa kemampuan awal tinggi 

diperoleh rata-rata peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang 

menggunakan PBL (rata-rata gain = 0,95) lebih tinggi dari pada pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (rata-rata gain = 0,85). Pada siswa kemampuan awal rendah 

diperoleh rata-rata peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang 

menggunakan PBL (rata-rata gain = 0,87) lebih rendah dari pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (rata-rata gain = 0,93). 

Kesimpulan penelitian, tanpa memperhatikan tingkat kemampuan awal 

peningkatan prestasi belajar matematika siswa dengan pembelajaran PBL lebih 

tinggi dari pembelajaran kooperatif STAD. Memperhatikan tingkat kemampuan 

awal, peningkatan prestasi belajar matematika siswa dengan dengan pembelajaran 
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PBL akan tinggi pada siswa kemampuan awal tinggi, sedangkan dengan 

pembelajaran kooperatif  tipe STAD akan tinggi pada siswa dengan kemampuan 

awal rendah. Hubungan penelitian ini dengan yang akan dibahas adalah 

membandingkan dua metode pembelajaran yang berbeda dengan memperhatikan 

kemampuan awal siswa. 

Hasil penelitian Tarmizi (2008) yang berjudul “Penerapan pembelajaran 

kooperatif  model make a match untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 

IPA biologi pada siswa kelas IX SMPN” menyimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif model make a match dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas IX 

SMP Negeri pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Peningkatan minat ini 

diketahui berdasarkan hasil pengamatan minat oleh observer yang menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan dari indikator-indikator minat yakni frekuensi 

bertanya meningkat 28,40%, kualitas pertanyaan meningkat sebesar 26,32%, 

kerjasama meningkat 3% dari 89,8% menjadi 92,8%, dan pemanfaatan sumber 

belajar meningkat sebesar 71,15%. Peningkatan minat juga dapat diketahui dari 

hasil angket minat siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan sintaks model 

pembelajaran make a match menunjukkan rata-rata 95,45% siswa mengikuti 

kegiatan sesuai sintaks pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar baik nilai rata-

rata kelas, persentase ketuntasan belajar maupun peningkatan nilai secara 

individual. Terbukti model pembelajaran make a match dapat meningkatan minat 

dan prestasi belajar siswa. Hubungan penelitian ini dengan yang akan dibahas 

adalah, pembelajaran kooperatif make a match akan efektif meningkatkan 

penguasaan konsep pengikhtisaran ekonomi perusahaan dagang dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan awal siswa. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan penyajian deskripsi teoritik dapat disusun suatu kerangka berfikir 

untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. Kerangka berfikir ini disusun 

berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu efektifitas pembelajaran 

kooperatif dialog, ceramah, dan peningkatan motivasi.  

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pikir dapat disusun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Paradigma penelitian 
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2.5   Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang muncul dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan antara prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

siswa yang diberikan model pembelajaran Deep Dialog dengan siswa 

yang diberikan model pembelajaran kooperatif tipe ceramah. 

2. Prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Deep Dialog 

lebih tinggi dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe 

ceramah pada siswa yang kemampuan awalnya tinggi. 

3. Prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Deep Dialog 

lebih rendah dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe ceramah pada siswa yang 

kemampuan awalnya rendah. 

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemapuan awal 

siswa pada hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 

 

 

 

 


