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Proses pembelajaran yang terjadi di satu periode terakhir ini menunjukkan 

penurunan mutu pembelajaran. Dimana selama satu dekade proses pembelajaran 

selalu berpusat pada guru bukan kepada siswa, dan pada saat berlangsungnya 

proses pembelajaran di kelas, interaksi aktif antara siswa dengan guru atau siswa 

dengan siswa jarang terjadi. Jika guru yang mengajar tidak memiliki kemampuan 

yang baik dan professional dalam proses pembelajarannya, sudah dapat 

diabayangkan apa yang akan didapat oleh peserta didik nantinya. 

Oleh sebab itu penelitian ini mengambil studi perbandingan terhadap siswa yang 

di ajarkan dengan metode Deep Dialog dan metode ceramah. Metode dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode Eksperimen dengan pendekatan 

observasi dan lapangan. Dengan menggunakan metode Random Sampling 

terpilihlah 2 kelas dimana salah satunya menjadi kelas Eksperimen. Dengan 

analisis yang dibantu dengan menggunakan program SPSS didapatlah hasil 

sebagai berikut: 

1. Fhitung11,215 > Ftabel 4,00, berarti hipotesis diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pebedaan antara prestasi belajar siswa yang 

diberikan model pembelajaran Deep Dialog dengan siswa yang diberikan 

model pembelajaran Ceramah. 

2. Fhitung 0,729 < Ftabel 4,00, berarti hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa yang diberikan model pembelajaran 

Deep Dialog lebih rendah dibandingkan model pembelajaran Ceramah pada 

siswa yang berkemampuan awal tinggi. 

3. Fhitung  16,916 > Ftabel 4,00, berarti hipotesis diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar ekonomi pada siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Deep Dialog lebih rendah dibandingkan 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Ceramah. 

4. Fhitung  1,001 <Ftabel 4,00,berarti hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal siswa pada prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Deep Dialog 

dan Pembelajaran Ceramah serta Efektifitas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


