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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL OF
COMPLEX INSTRUCTION TYPE TOWARDS LEARNING OUTCOMES
OF GEOGRAPHY AT SECOND GRADE SOCIAL-SCIENCE STUDENTS
OF SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
IN ACADEMIC YEAR 2015/2016

By
NURHIKMAH
The research problem is the majority of students in second grade social-sciene
students of SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung in learning geography have not
reached the standard minumun score of the learning. This study was aimed to assess
the effect of cooperative learning model of complex instruction type towards
learning outcomes geography of second grade social-sciene students of SMA
Al-Azhar 3 Bandar Lampung. The research used experimental methods apparent.
The population were all students of second grade social-sciene students and the
sample were XI IPS 2 and XI IPS 3. The technique used in this research were
observation, documentation, and testing. The data analysis technique used in this
research was the simple linear regression analysis. The results shows that there was
the influence of cooperative learning model of complex instruction type towards
learning outcomes geography of second grade social-science students of SMA
Al-Azhar 3 Bandar Lampung, for XI IPS 2 the increase is 8.513%, and XI IPS 3 the
increase is 8.481%.
Keywords: complex instruction, learning outcomes geography.

ABSTRAK
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
COMPLEX INSTRUCTION TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI
SISWA KELAS XI IPS DI SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh
NURHIKMAH
Masalah penelitian ini adalah sebagian besar siswa di kelas XI IPS SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung dalam pembelajaran Geografi belum mencapai nilai
ketuntasan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh model
pembelajaran kooperatif tipe complex instruction terhadap hasil belajar geografi
siswa kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Penelitian
menggunakan metode ekperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XI dengan sampel siswa kelas XI IPS 2 dan siswa kelas XI
IPS 3. Teknik yang digunakan teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif
tipe complex instruction terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yaitu kelas XI IPS 2 dengan peningkatan
sebesar 8,513 %, dan kelas XI IPS 3 dengan peningkatan sebesar 8,481 %.
Kata kunci: complex instruction, hasil belajar geografi.
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I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus
dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan suatu kelompok manusia tidak dapat
hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera, dan bahagia
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia dalam pembukaan UUD
1945 alinea IV mengamanatkan tujuan utama pendidikan yaitu untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya.

Kegiatan utama dalam proses pendidikan di sekolah adalah kegiatan belajar
mengajar (pembelajaran). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Bab I Pasal 1
Ayat 20 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Siswa yang terlibat dalam proses
pembelajaran diharapkan mengalami perubahan baik dalam bidang pengetahuan,
pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap (Malik Fadjar, 2003: 7).

Terkait dengan dunia pendidikan, untuk mewujudkan keberhasilan belajar dalam
proses pembelajaran disekolah tergantung beberapa aspek yaitu kurikulum, guru,
siswa, sarana dan prasarana, serta metode atau modelpembelajaran. Keberhasilan
pencapaian tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah
faktor intern dan ekstern belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010:
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54) yaitu:
faktor-faktor yang mempengaruhi belajarbanyak jenisnya, tapi dapat
digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor
ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang
sedang belajar, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang ada di luar
individu. Di dalam membicarakan faktor intern ini, dibagi menjadi tiga
faktor yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.
Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah
dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah,
dan faktor masyarakat.
Aspek yang dominan dalam proses pembelajaran adalah guru dan siswa. Guru
sebagai motivator dan fasilitator sedangkan siswa sebagai penerima informasi
yang diharapkan dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model
pembelajaran sangat diperlukan oleh guru sesuai dengan tujuan yang dicapai
setelah pembelajaran berakhir. Seorang guru harus memiliki strategi dalam proses
pembelajaran agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga tercapai
ketuntasan hasil belajar. Guru yang progresif berani mencoba metode-metode
yang baru, yang dapat membantu mengingkatkan kegiatan belajar mengajar
danmeningkatkan motivasi siswa untuk belajar (Slameto, 2010: 65).

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan meliputi observasi kegiatan
pembelajaran di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada kelas XI IPS yang
terdiri dari tiga kelas yaitu kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI IPS 3 dan wawancara
dengan guru mata pelajaran geografi kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung. Masalah yang ditemukan di sekolah yaitu dengan adanya sarana dan
prasarana yang memadai namun masih banyak siswa yang kurang aktif, siswa
belum memahami apa yang telah mereka pelajari karena guru sering mengajar
menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah) yaitu pembelajaran
berpusat pada guru sehingga tidak semua siswa dapat mencapai nilai ketuntasan
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hasil belajar yang sesuai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75. Hal ini
dapat dilihat dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS) pada mata pelajaran geografi
kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dengan jumlah siswa
sebanyak 103 orang, yang memperoleh nilai ≥76 (hasil belajar tinggi) sebanyak
40 siswa atau 39 %, sedangkan siswa yang memperoleh nilai di bawah 75 (hasil
belajar sedang atau rendah) sebanyak 63 siswa atau 61 %.

Pemilihan model yang tepat, tidak hanya mempertimbangkan tujuan pendidikan,
tetapi juga harus mempertimbangkan keaktifan, potensi dan tingkat perkembangan
siswa, serta bagaimana memotivasi siswa. Oleh karena itu, guru dituntut untuk
mempunyai

kreativitas dalam

menggunakan

model

pembelajaran

untuk

menunjang tercapainya hasil belajar.

Salah satu model pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif adalah model
pembelajaran

kooperatif.

Model

pembelajaran

kooperatif

yaitu

model

pembelajaran kelompok yang berpusat pada siswa, salah satunya adalah model
pembelajaran kooperatif tipe complex instruction. Pembelajaran kooperatif tipe
complex

instruction

merupakan

model

pembelajaran

yang menekankan

pentingnya penerapan proyek-proyek berorientasi penemuan. Metode ini dipilih
karena dianggap tepat untuk pembelajaran yang berdimensi multikultural, yaitu
untuk siswa yang berbeda-beda karakteristik, latar belakang, dan berbeda
kecakapan kognitifnya. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction adalah (1) setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan
tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya, dan setiap anggota
kelompok diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang
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ditangani dalam kelompok untuk keberhasilan kelompoknya sehingga dalam
teknik ini setiap siswa tidak ada yang diam, (2) guru memberikan keleluasan pada
siswa untuk menentukan sendiri tugas yang akan mereka kerjakan. Sehingga
siswa nyaman bekerja untuk keberhasilan kelompoknya, (3) selain menimbulkan
rasa nyaman dalam mengerjakan tugasnya, juga dapat memupuk rasa solidaritas
dalam kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, masalah ini penting untuk di teliti karena di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung belum pernah menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe complex instruction dengan fasilitas sarana dan prasarana yang
memadai untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction ini
diharapkan mempengaruhi hasil belajar siswa.
Pada penelitian ini materi yang digunakan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
dan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam materi ini terdapat masalah-masalah
yang dapat

dipecahkan siswa secara berkelompok

yang berbeda-beda

karakteristik, latar belakang, dan berbeda kecakapan kognitifnya, karena sesuai
dengan pendapat Sutirman (2013: 38) yaitu model pembelajaran kooperatif tipe
complex instruction ini memiliki misi untuk memberikan kepedulian dalam
menggali potensi siswa dan memberikan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki
keunggulan sehingga akan dapat membantu keberhasilan kelompok.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Complex Instruction
terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar
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Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Siswa kurang aktif saat belajar
2. Guru terkadang hanya menggunakan model pembelajaraan konvensional
(ceramah) saat prosesbelajar mengajar
3. Hasil belajar siswa masih rendah dengan adanya sarana dan prasarana yang
memadai.

C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah ada Pengaruhmodel pembelajaran kooperatif tipe complex instruction
terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung tahun pelajaran 2015/2016?
2. Apakah ada perbedaan hasil belajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe complex instruction dengan metode pembelajaran konvensional
pada kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun pelajaran
2015/2016?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Pengaruhmodel pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar menggunakan model pembelajaran
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kooperatif

tipe

complex

instruction

dengan

metode

pembelajaran

konvensional pada kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun
pelajaran 2015/2016.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan
bagi guru geografi untuk melakukan variasi metode atau model pembelajaran
yang digunakan sebagai usaha untuk menunjang pembelajaran yang mudah
dipahami siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Hasil penelitian ini, dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe
complex instruction ini diharapkan dapat membantu siswa yang mengalami
kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu siswa mendapat
pengalaman belajar baru dengan model yang menarik dan menyenangkan,
siswa dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi, berkerjasama dalam
kelompok, tanggung jawab, dan percaya diri.
3. Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk memiliki pengetahuan yang
luas tentang model atau motode pembelajaran serta penelitian ini dapat
menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai faktor yang
mempengaruhi hasil belajar siswa.

F. Ruang Lingkup Penelitian
1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung.
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2. Ruang lingkup objek penelitian adalah penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe complex instruction.
3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung.
4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah penelitian ini dilakukan pada semerter
genap tahun pelajaran 2015/ 2016.
5. Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah pembelajaran geografi.
Pembelajaran

geografi

adalah pembelajaran

ilmu pengetahuan

yang

mempelajari tentang perbedaan dan persamaan geosfer dengan sudut pandang
kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan (IGI dalam Nursid
Sumaatmadja, 2001: 11).

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Belajar
a. Teori Belajar Behavioristik
Rumpun teori ini disebut behaviorisme karena sangat menekankan perilaku atau
tingkah laku yang dapat diamati dan diukur (Syaiful Sagala, 2013: 42). Prinsipprinsip belajar menurut teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Harley dan
Davis dalam Syaiful Sagala (2013: 43) adalah:
1. Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat
secara aktif didalamnya.
2. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur
sedemikian rupa sehingga hanya perlu memberikan suatu respon
tertentu saja.
3. Tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga
siswa dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan
betul atau tidak.
4. Perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon
apakah bersifat positif atau negatif.
Teori ini berlandaskan kepada respon siswa serta mengikutsertakan siswa untuk
berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi ada syarat yang harus diberikan
oleh guru terkait dengan respon yang diberikan siswa tersebut yaitu
penguatan atau penghargaan. Penguatannya dapat bersifat positif atau negatif,
dan penghargaan yang akan diberikan dapat berupa nilai atau hadiah.
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b. Teori Belajar Konstruktivisme
Asal kata konstruktivisme yaitu “to construct” yang berarti “membentuk” atau
“membangun”.

Teori

pembelajaran

konstruktivisme

merupakan

teori

pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan
bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi
kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya
apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi (Trianto, 2010: 74). Yatim Riyanto
(2010: 144) menyatakan bahwa dalam teori ini guru berperan menyediakan
suasana dimana siswa dapat memahami dan menerapkan suatu pengetahuan,
sehingga siswa bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk
dirinya, dan berusaha

dengan

ide-ide. Guru dapat memberikan sebuah

kesempatan untuk siswa-siswanya untuk menerapkan ide-ide mereka dalam
kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran
konstruktivisme. Menurut Yatim Riyanto (2010: 147) teori pembelajaran
konstruktivisme pada dasarnya ada beberapa tujuan yang ingin diwujudkan antara
lain:
1. Memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu
sendiri.
2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan
dan mencari sendiri jawabannya.
3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau
pemahaman konsep secara lengkap.
4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang
mandiri.
Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa
pengetahuan kita sendiri. Von Glaserfeld dalam Sardiman (2007: 37) menegaskan
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bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan bukanlah
gambaran dari dunia kenyataan yang ada tetapi pengetahuan selalu merupakan
akibat sari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, teori pembelajaran
konstruktivisme adalah teori yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan siswa
didapat dari diri siswa itu sendiri. Guru hanya bersifat membimbing dan
memfasilitasi siswa-siswa tersebut untuk dalam proses pembelajaran agar siswa
tersebut dapat memahami, memecahkan masalah, dan mengembangkan ide-ide
yang mereka miliki.

2. Belajar

Slameto (2010: 2) mengungkapkan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya. Menurut Syaiful B. Djamarah (2011: 13) pengertian belajar
sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh perubahan tingkah laku
sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya
yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 7) belajar merupakan tindakan dan
perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami
oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadi atau tidak terjadinya proses
belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada
dilingkungan sekitar.
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Winkel WS dalam Yatim Riyanto (2010: 61) menyatakan bahwa belajar adalah
suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan
lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku pada
dirisendiri berkat adanya interaksi antara individu dengan individu, individu
dengan lingkungan.

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas definisi belajar dapat berbeda-beda
namun memiliki esensi yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah suatu perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara individu,
individu dengan lingkungan berkat pengalaman dan latihan yang akan memberi
suatu dampak perubahan bagi kehidupannya.

3. Pembelajaran

Menurut Reigulth dalam Martinis Yamin (2013: 15) pembelajaran merupakan
salah satu sub sitem dari sistem pendidikan di samping kurikulum, konseling,
administrasi, dan evaluasi. Lefrancois dalam Martinis Yamin (2013: 15)
berpendapat bahwa pembelajaran merupakan persiapan kejadian-kejadian
eksternal dalam suatu situasi belajar dalam rangka mempermudah pembelajaran
belajar,

menyimpan

(kekuatan

mengingat

informasi)

atau

mentransfer

pengetahuan dan keterampilan.

Menurut Howard dalam Ahmad Susanto (2013: 20) pembelajaran yang identik
dengan kata mengajar adalah suatu aktivitas yang membimbing atau menolong
seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan keterampilan,
sikap (attitude), cita-cita (ideals), pengetahuan (knowledge), dan penghargaan
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(appreciation). Selanjutnya menurut Muhaimin dalam Yatim Riyanto (2010: 131)
kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara
efektif dan efesien.

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya tercapainya perubahan perilaku atau
kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan masingmasing perilaku dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik adalah
berbeda-beda, maka selanjutnya memerlukan desain perencanaan pembelajaran
yang berbeda juga (Wina Sanjaya, 2009: 28).

Pembelajaran terjadi melalui banyak cara baik disengaja maupun tidak disengaja
dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan pada diri
pembelajar. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku tetap berupa
pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kebiasaan yang baru yang diperoleh
individu. Sedangkan pengalaman merupakan interaksi antara individu dengan
lingkungan sebagai sumber belajarnya. Jadi belajar diartikan sebagai proses
perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi
pahan, dari kurang terampil menjadi terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi
kebiasaan baru serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri
(Trianto, 2009: 17).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru
dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh
guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar.
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4. Pembelajaran Geografi

Pengertian geografi yang dihasilkan dalam seminar dan lokakarya di Jurusan
Geografi, IKIP Semarang yang bekerjasama dengan IGI tahun 1988 dalam
Sumadi (2012: 21), geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan
perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan
kewilayahan dalam konteks keruangan.

Menutut Nursid Sumaatmadja (2001: 12) pengajaran geografi merupakan
pengajaran tentang hakikat geografi yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan
dengan tingkat perkembangan pada mental anak pada jenjang pendidikan masingmasing. Dengan memberikan timbal balik dari apa yang sudah ditelaah maka
pembelajaran geografi dapat dikatakan berhasil.

Ruang lingkup pembelajaran geografi menurut Nursid Sumaatmadja (2001: 1213) meliputi:
(a) alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia,
(b) penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya, (c) interaksi
keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang memberikan
variasi terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi, (d) kesatuan
regional yang merupakan perpaduan matra darat, perairan, dan udara di
atasnya.
Berdasarkan konsep yang dikemukakan di atas, bahwa pembelajaran geografi
tidak hanya terbatas pada suatu deskripsi tentang permukaan bumi, tetapi meliputi
analisis kaitannya

terhadap manusia dalam

kelingkungan, dan kewilayahan.

sudut

pandang keruangan,
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5. Metode Pembelajaran

Menurut Sutirman (2013: 21) metode merupakan suatu cara untuk memperoleh
sesuatu. Selanjutnya menurut Martinis Yamin (2013: 149) metode pembelajaran
merupakan cara guru melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh,
dan memberi latihan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan
tertentu.

Jenis-jenis metode pembelajaran menurut Martinis Yamin (2013: 149) yaitu:
model pembelajaran konvensional (ceramah), metode demontrasi, metode
eksperimen, metode tanya jawab, metode penampilan, metode diskusi, metode
studi mandiri, metode pembelajaran terprogram, metode simulasi, metode studi
kasus, metode bermain peran, dan lain-lain.

6. Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal
sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru (Sutirman, 2013: 22). Model
pembelajaran dengan kata lain merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan
suatu pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran
merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode
dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Model
pembelajaran disusun unutk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua
keputusan penyusunan model adalah pencapaian tujuan (Sumantri, 2015: 40).

Menurut Bruce Joyce dalam Sutirman (20013: 22), dalam dunia pendidikan
macam model pembelajaran antara lain: cooperative learning (pembelajaran
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kooperatif), problem based learning (pembelajaran berbasis masalah), project
based

learning

(pembelajaran

berbasis

proyek),

work

based

learning

(pembelajaran berbasis kerja), web based learning (pembelajaran berbasis web),
dan lain-lain.

7. Model Pembelajaran Kooperatif

Cooperative learning berasal dari kata cooperative dan learning yang artinya
mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan membantu satu sama lainnya
sebagai satu kelompok atau satu tim (Isjoni, 2007: 15). Hamid Hasan dalam Etin
Solihatin (2007: 40) berpendapat bahwa cooperative mengandung pengertian
bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama Model pembelajaran kooperatif
merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam
kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan (Sutirman,
2013: 29). Unsur-unsur utama yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif
adalah adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya
belajar setiap anggota kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya
dalam Sutirman, 2013: 29).

Roger dkk. dalam Miftahul Huda (2013: 29) mendefinisikan model pembelajaran
kooperatif merupakan aktivitas belajar kelompok yang diorganisir oleh suatu
prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara
sosial diantara kelompok-kelompok pembelajaran yang didalamnya setiap siswa
bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Selanjutnya menurut Slavin dalam
Etin Solihatin (2007: 40) cooperative learning adalah suatu model pembelajaran
dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-koelompok kecil secara
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kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang, dengan
struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan suatu
kelompok untuk dapat bekerja sama dalam suatu tim untuk mengatasi suatu
masalah, menyelesaikan suatu tugas atau untuk mencapai suatu tujuan bersama
dan siswa bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri serta didorong untuk
meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lain.

8. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif

Pada dasarnya tipe-tipe dalam model pembelajaran kooperatif ini adalah sama
yaitu siswa diajarkan untuk bekerjasama dan diajarkan agar siswa mampu
bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, namun pada proses pelaksanaannya
saja yang berbeda, misalnya pada jumlah anggota ada tipe yang mengharuskan
kelompok terdiri dari empat siswa ada tipe yang kelompok hanya terdiri dari dua
orang siswa.

Menurut Miftahul Huda (2013: 111) model pembelajaran kooperatif dibagi
menjadi:
a) Kooperatif tipe Student Team Learning
1. Studen Team –Achievement Divisons (STAD)
2. Team Game Turnamen (TGT)
3. JigsawII ( JIG II)
b) Kooperatif tipe Supproted Cooperatif Learning
1. Learning Together (LT)
2. Circle Of Learning (CL)
3. Jigsaw ( JIG)
4. JigsawIII (JIG III)
5. Cooperatif Learning Sturucture (CLS)
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6. Group Investigation (GI)
7. Complex Instruction (CI)
c) Kooperatif Tipe Informal
1. Spontaneous Group Discussion (SGD)
2. Numbered Head Together ( NHT)
3. Team Product (TP)
4. Think Pair Share (TPS).

Model pembelajaran kooperatif menurut Sumantri (2015: 50-51) memiliki ciri-ciri
yaitu:
“(a) siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar, (b)
kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tinggi sedang
dan rendah, (3) bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras,
suku, budaya, dan jenis kelamin yang berbeda maka diupayakan agar
dalam tiap kelompok terdiri atas ras, suku, budaya dan jenis kelamion
yang berbeda pula, (4) penghargaan lebih diutamakan pada kerja
kelompok dari pada perorangan”.
Berdasarkan

ciri-ciri

pembelajaran

kooperatif

dapat

diketahhui

bahwa

pembelajaran model kooperatif merupakan pembelajaran yang dilaksanakan
secara berkelompok. Pembagian kelompok yang dilakukan secera heterogen yaitu
dengan jenis kemampuan akademik yang berbeda-beda yang bertujuan untuk
membantu peserta didik yang memiliki kemampuan rendah.

9. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Complex Instruction

Model pembelajaran kooperatif yang didasarkan pada mencari keterangan dan
investigasi disebut Complex Instruction (Cohen dalam Sutirman, 2013: 38).
Metode complex instruction dikembangkan oleh Elizabeth Cohen dengan
melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi penemuan (Slavin
dalam Sutirman, 2013: 38). Model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction ini memiliki misi untuk memberikan kepedulian dalam menggali
potensi siswa dan memberikan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki
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keunggulan sehingga akan dapat membantu keberhasilan kelompok (Sutirman,
2013: 38). Model ini dapat membuat siswa lebih aktif karena semua siswa terlibat
dalam pembelajaran dan memberikan gagasannya sehingga proses pembelajaran
lebih menyenangkan dan memperoleh hasil yang maksimal.
Penilaian model pembelajaran ini didasarkan pada proses dan hasil kerja
kelompok. Fokus utama complex instruction adalah membangun kepercayaan
pada semua kemampuan yang dimiliki siswa (Miftahul Huda, 2013: 124). Siswa
ditempatkan dalam kelompok-kelompok kooperatif dengan komposisi yang
beragam untuk menentukan sendiri proyek yang akan mereka kerjakan. Setiap
kemampuan anggota kelompok harus dilibatkan dan dimaksimalkan.

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction dalam
tesis Endri Sustianah (2014) :
a. Guru menyiapkan sejumlah materi pembelajaran yang cocok bagi
pengembangan pemikiran tingkat tinggi. Satuan bahan ajar yang disusun
oleh guru dikonstruksi berdasarkan berbagai kecakapan dan dapat
mendukung terciptanya kesetaraan dalam kelompok pembelajaran
kooperatif. Intruksi harus dibuat sejalan dan serinci mungkin agar para
siswa terbantu dalam perumusan aktivitas terkait tugas-tugasnya.
b. Siswa dalam kelas dibagi dalam kelompok-kelompok yang minimal terdiri
dari empat sampai enam orang.
c. Guru menyiapkan kartu peran bagi siswa yang terdiri dari peran siswa
sebagai: fasilitator, kapten tim, pencatat atau perekam, dan manajer
sumber daya. Fasilitator berfungsi seolah-olah menggantikan tugas guru
dalam kelompoknya. Kapten tim memimpin jalannya diskusi agar terarah
menuju tujuan pembelajaran. Pencatat atau perekam, merekam jalannya
diskusi dan mencatatnya. Manajer sumber daya menyiapkan berbagai alat
dan bahan yang diperlukan bagi pembelajaran. Dalam hal ini, guru
menjelaskan tugas masing-masing peran.
d. Siswa mengambil secara acak kartu peran dan menempelkan di dadanya.
e. Guru memulai presentasi singkat sebagai pemandu awal.
f. Guru membagikan bahan ajar yang telah disiapkan kepada kelompokkelompok siswa.
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g. Siswa mulai diskusi kelompok sesuai perannya masing-masing dan
mencoba menyelesaikan masalah yang ada pada bahan ajar yang diterima
kelompoknya.
h. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan, diskusi diakhiri. Siswa kemudian
melaksanakan presentasi.
i. Selama diskusi guru melihat aktivitas siswa, mencatat siswa-siswa yang
aktif dan tidak aktif, tetapi guru tidak boleh menjawab pertanyaan siswa
terkait materi. guru baru boleh membantu kelompok siswa jika kelompok
tersebut sampai menjelang akhir waktu yang ditetapkan tidak mampu
menyelesaikan masalah yang dihadapi kelompoknya.
Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction dalam tesis Endri Sustianah (2014) yaitu:
a. Kelebihan:
1. Setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab yang
sama di antara anggota kelompoknya, dan setiap anggota kelompok akan
diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang
ditangani dalam kelompok untuk keberhasilan kelompoknya, sehingga
dalam teknik ini setiap siswa tidak ada yang diam.
2. Guru memberikan keleluasan pada siswa untuk menentukan sendiri tugas
yang akan mereka kerjakan. Sehingga siswa nyaman bekerja untuk
keberhasilan kelompoknya.
3. Selain menimbulkan rasa nyaman dalam mengerjakan tugasnya, juga
dapat memupuk rasa solidaritas dalam kelompok.
b. Kekurangan:
1. Dalam pembagian kelompok, terkadang guru mengalami kesulitan untuk
menggabungkan kemampuan siswa yang beragam dalam kelompokkelompok kooperatif.
2. Dalam pembagian kelompok, terkadang masih ada siswa yang tidak
nyaman dalam kelompoknya sehingga, sering terjadi kegaduhan dalam
pembagian kelompok. Hal ini akan mengakibatkan akan mengganggu
kelas yang berdekatan.

10. Metode Pembelajaran Konvensional
Syaiful B. Djamarah (2011: 95) berpendapat metode pembelajaran konvensional

adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode
ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan seagai alat komunikasi
lisan antara guru dengan anak didikdalam proses belajar dan pembelajaran.
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Dalam sejarah pembelajaran metode konvensional ditandai dengan ceramah
diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas dan latihan.

Putrayasa dalam Syaiful B. Djamarah (2011: 97) mengatakan bahwa pembelajaran
konvensional ditandai dengan penyajian pengalaman-pengalaman yang berkaitan
dengan konsep yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan pemberian informasi
oleh guru, tanya jawab, pemberian tugas oleh guru, pelaksanaan tugas oleh siswa
sampai pada akhirnya guru merasa bahwa apa yang telah diajarkan dapat
dimengerti oleh siswa. Selanjutnya Ujang Sukandi dalam Riyanti (2012: 11)
mendefenisikan bahwa pembelajaran konvensional ditandai dengan guru
mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi,
tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan
sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan.

a. Metode Ceramah
Wina Sanjaya (2009: 147) mengemukakan bahwa “Metode ceramah dapat
diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau
penjelasan langsung kepada sekelompok siswa.” Metode ceramah merupakan cara
untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Selanjutmya
menurut Sumantri (2015: 136) metode ceramah adalah metode yang paling
populer dan banyak dilakukan oleh guru, selain mudah penyajian juga tidak
banyak memerlukan media. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan
menganggap bahwa metode ceramah itu mudah dalam penggunaannya dalam
proses kegiatan pembelajaran di kelas, karena dianggap metode yang popular dan
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banyak dilakukan oleh guru, maka kecenderungan untuk menganggap metode
tersebut mudah diterapkan di kelas semakin bertambah juga.

Fakta bahwa metode ceramah itu sangat dipengaruhi oleh pribadi guru yang
bersangkutan tidak bisa disingkirkan begitu saja. Seorang guru harus memiliki
keterampilan yang cukup untuk menggunakan metode ceramah dalam proses
belajar di kelas. Hal senada diungkapkan oleh Dimyati (2006: 28) bahwa metode
ceramah itu sangat dipengaruhi oleh personalitas guru yaitu suara, gaya bahasa,
sikap, prosedur, kelancaran, kemudahan bahasa, keteraturan guru dalam
memberikan penejelasan yang idak dapat dimiliki secara mudah oleh setiap guru.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud metode ceramah adalah
cara belajar mengajar yang menekankan pada pemberitaan satu arah dari pengajar
kepada pelajar (pengajar aktif, pelajar pasif).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas peneliti memberi kesimpulan bahwa
metode ceramah adalah metode pembelajaran yang berpusat pada guru yang cara
menyampaikan sebuah materi pelajaran atau informasi dengan penuturan lisan
kepada siswa.

b. Kelebihan dan kekurangan Metode Ceramah
1. Kelebihan Metode Ceramah
Dari bermacam-macan metode pembelajaran yang ada, setiap metode pasti
mempunyai kelebihan dan kelemahan. Menurut Wina Sanjaya (2009: 148)
kelebihan metode ceramah diantaranya:
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a. ceramah merupakan metode yang murah dan mudah, murah maksudnya
ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap, sedangkan mudah
karena ceramah hanya mengandalkan suara guru dan tidak memerlukan
persiapan yang rumit;
b. ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, artinya materi
pelajaran yang banyak dapat dijelaskan pokok-pokoknya saja oleh guru;
c. ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan,
artinya guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang perlu ditekankan
sesuai kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai;
d. melalui ceramah guru dapat mengontrol keadaan kelas, karena kelas
merupakan tanggung jawab guru yang ceramah;
e. organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih
sederhana.
2. Kelemahan Metode Ceramah
Selain kelebihan di atas, ceramah juga memiliki beberapa kelemahan sebagaimana
yang dijelaskan oleh Wina Sanjaya (2006: 148) sebagai berikut:

a. materi yang dikuasai siswa dari hasil ceramah akan terbatas pada yang
dikuasai guru;
b. ceramah yang tidak disertai peragaan dapat mengakibatkan terjadinya
verbalisme;
c. guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah
sering dianggap sebagai metode yang membosankan;
d. melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa
sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum.

11. Aktivitas Belajar

Belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas
proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas
pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun
rohani sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah
dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif afektif maupun psikomotor
(Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, 2010: 23).
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Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses
belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi piaget
menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berfikir tanpa
berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berfikir (Sardiman, 2007: 100).

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2010: 24) menjelaskan bahwa aktivitas
belajar dapat memberikan nilai tambah (added value) bagi peserta didik, berupa
hal-hal berikut ini:

1. Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai wujud
adanya motivasi internal untuk belajar sejati.
2. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang
dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral.
3. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya.
4. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang
demokratis di kalangan peserta didik.
5. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat menumbuh
kembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan
terjadinya verbalisme.
6. Menumbuh kembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik
sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan dan serasi dengan kehidupan di
masyarakat di sekitarnya.

Menurut Nasution (2000: 89), aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat
jasmani ataupun rohani. Dalam proses pembelajaran, kedua aktivitas tersebut
harus selalu terkait. Seorang peserta didik akan berpikir selama ia berbuat, tanpa
perbuatan maka peserta didik tidak berfikir. Oleh karena itu agar peserta didik
aktif berfikir maka peserta didik harus diberi kesempatan untuk berbuat atau
beraktivitas.
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12. Hasil Belajar

Menurut Ngalim Purwanto (1991: 20), hasil belajar adalah hasil yang telah
dicapai yang diberikan guru kepada murid-muridnya dalam jangka waktu tertentu,
maka dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh melalui
evaluasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan intruksional yang hasilnya
dinyatakan dengan nilai angka. Setiap siswa giat belajar dan berusaha untuk
memperoleh hasil dan hasil belajar yang baik.

Menurut Muhibbin Syah (2012: 129) faktor- faktor yang mempengaruhi proses
dan hasil belajar peserta didik di sekolah, secara garis besar dapat dibagi
kepada tiga bagian, yaitu :
1. Faktor Internal (faktor dari dalam diri peserta didik),
yakni keadaan/kondisi jasmani atau rohani peserta didik. Yang
termasuk faktor- faktor internal antara lain adalah :
a. Faktor fisiologis, keadaan fisik yang sehat dan segar serta
kuat akan menguntungkan dan memberikan hasil belajar
yang baik. Tetapi keadaan fisik yang kurang baik akan
berpengaruh pada siswa dalam keadaan belajarnya.
b. Faktor psikologis, yang temasuk dalam faktor-faktor psikologis
yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah antara :
1) Intelegensi siswa, faktor ini berkaitan dengan Intelegency
Quotlent
(IQ) seseorang.
2) Sikap siswa (sikap dan perhatian yang terarah dengan
baik akan menghasilkan pemahaman dan kemampuan yang
mantap).
3) Bakat, kemampuan potensial yang dimiliki seseorang
untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.
4) Minat, merupakan kecenderungan dan kegairahan yang
tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
5) Motivasi, merupakan keadaan internal organisme
yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.
2. Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi
lingkungan sekitar peserta didik. Adapun yang termasuk faktorfaktor ini antara lain yaitu:
a. Faktor sosial, yang terdiri dari : lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
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b. Faktor non sosial, yang
meliputi :
1) keadaan dan letak gedung sekolah
2) keadaan dan letak rumah tempat tinggal keluarga
3) alat-alat dan sumber belajar
4) keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa
3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis
upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang
digunakan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu
interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar
diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar
merupakan berakhirnya penggajaran dan puncak dari proses belajar mengajar.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar
merupakan hasil yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran yang dicapai dalam suatu usaha dalam belajar. Hasil belajar juga
menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pengajaran yang dicerminkan
dalam bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes.

Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta
didik setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan
pembelajaran.

Tujuan

pembelajaran

merupakan

bentuk

harapan

yang

dikomunikasikan melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan
yang diinginkan oleh peserta didik, yaitu dengan pernyataan tentang apa yang
diinginkan pada diri pembelajar setelah menyelesaikan pengalaman belajar. Setiap
proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar.

Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila memenuhi tujuan
pembelajaran. Hal ini didukung oleh Syaiful B. Djamarah (2011: 105) yang
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mengatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila
terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai hasil tinggi,
baik secara individual maupun kelompok.
b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran yang telah dicapai, baik
secara individual maupun kelompok.

Untuk menilai sebuah pembelajaran dapat digunakan latihan atau evaluasi dari
materi yang diajarkan dalam bentuk tes. Penilaian ini digunakan untuk
memperoleh informasi keberhasilan atau ketercapaian hasil belajar siswa dalam
mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan. Dari proses penilaian yang telah
dilakukan ini berfungsi untuk mengetahui kualitas pembelajaran dari apa yang
telah disampaikan. Jenis-jenis tes yang biasa digunakan dapat bervariasi sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Beberapa contoh tes yang sering
digunakan oleh guru seperti uji blok, pretest dan postest ketika pembelajaran
sedang berlangsung. Hasil dari tes digunakan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan penerapan program pembelajaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar geografi adalah suatu
tingkat keberhasilan siswa dengan munculnya perubahan kognitif siswa setelah
mengikuti pembelajaran geografi sesuai tujuan pembelajaran yang ingin
direncanakan dan diukur dengan tes.
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13. Penilaian Hasil Belajar
Hasil belajar sebagai perolehan siswa setelah menempuh periode pembelajaran
tertentu, dapat dikriteriakan menurut tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hal
ini sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Harahap (1996: 156) bahwa:
Hasil belajar dapat dikriteriakan menurut tingkat penguasaannya terhadap
materi pembelajaran. Misalnya dalam proses belajar siswa menguasai
materi 80% - 100% dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa sangat
tinggi. Apabila dalam proses belajar siswa menguasai materi antara 75%80% dapat dikatakan hasil belajar siswa sedang. Jika dalam proses hasil
belajar siswa menguasai materi antara 55%-75% dapat dikatakan bahwa
hasil belajar siswa rendah. Jika siswa menguasai pembelajaran 31%-54%
maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa sangat rendah.
Rochman Natawidjaya (1998: 168) mengemukakan bahwa: Apabila siswa
menguasai materi pelajaran atau mendapat nilai di atas 76 dapat dikatakan hasil
belajar siswa tinggi. Apabila siswa mendapat nilai 61-75 menunjukkan pada hasil
belajar yang sedang, dan apabila siswa mendapat nilai di bawah 60 menunjukkan
hasil belajar yang rendah.

Penilaian hasil belajar pada dasarnya untuk mengetahui tingkat hasil yang dicapai
seorang siswa dalam materi pelajaran tertentu, dengan cara dilakukan suatu
evaluasi. Evaluasi dapat menggambarkan kemajuan siswa, dan prestasinya, hasil
rata-ratanya, tetapi juga dapat menjadi bahan uman balik bagi guru sendiri.
(Slameto, 2010: 39). Hal ini didukung oleh pendapat Djamarah dan Zain (2006:
121), bahwa untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar adalah sebagai berikut:
1. Istimewa/maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dapat
dikuasai oleh siswa 100%.
2. Baik sekali/optimal apabila sebagian besar dapat dikuasai siswa yaitu 76%
- 99%.
3. Baik/minimal apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar 60% 76%.
4. Kurang apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar < 60%.
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Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar
itu identik dengan penguasaan materi pelajaran. Karena hakikat dari nilai
perolehan belajar diawali dari kemampuan siswa untuk menjawab soal-soal yang
diajukan guru secara tertulis. Dengan demikian tingkat penguasaan materi
masing-masing siswa, secara otomatis akan membedakan hasil belajarnya.

Berdasarkan landasan teori tersebut di atas, dalam kaitannya dengan penelitian
ini, hasil belajar siswa dikriteriakan sebagai berikut :
a. Hasil belajar tinggi, yaitu perolehan nilai hasil belajar siswa ≥ 76.
b. Hasil belajar sedang, yaitu perolehan nilai hasil belajar siswa antara 61-75.
c. Hasil belajar rendah, yaitu perolehan nilai hasil belajar siswa <60.

14. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Complex Instruction
Terhadap Hasil Belajar
Model pembelajan kooperatif tipe complex instruction ini muncul dari konsep
bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika
mereka saling berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya dalam pembelajaran
kooperatif siswa belajar dengan kelompok-kelompok kecil yang sederajat tetapi
heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku ras, dan satu sama lain saling
membantu sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal (Trianto,
2009: 56). Dengan bekerja secara kolaboratif maka siswa akan mengembangkan
sikap berhubungan dengan sesama manusia yang akan bermanfaat di dalam
lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.

Pembelajaran kooperatif tipe complex instruction disusun dalam sebuah usaha
untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman
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sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan
kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang
berbeda latar belakangnya (Trianto, 2009: 58). Perbedaan latar belakang bukan
menjadi masalah untuk keberhasilan suatu kelompok. Terkadang dalam penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction guru harus berpikir
bagaimana menggabungkan kemampuan siswa yang beragam dalam kelompokkelompok kooperatif karena mereka semua harus diberi peran sesuai dengan
kemampuan yang mereka miliki. Jadi setiap anggota kelompok harus menerima
tugas atau peran yang benar-benar membuat mereka nyaman bekerja untuk
keberhasilan kelompoknya.
Menurut Sutirman (2013: 38) model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction memiliki misi untuk memberikan kepedulian kepada semua
kemampuan yang ada pada diri setiap siswa. Guru berperan dalam menggali
potensi siswa dan memberikan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki
keunggulan sehingga dapat membantu keberhasilan kelompoknya. Pembelajaran
ini mempertimbangkan adanya berbagai kecerdasan majemuk sehingga praktis
semua siswa dapat terlibat dalam pembelajaran dan menyumbangkan gagasannya
karena setiap siswa umumnya memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, dengan
kata lain sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya setiap siswa dapat menjadi
narasumber bagi siswa yang lain dalam usaha memecahkan masalah bersama.
Menurut Warsono (2013: 208) pembelajaran kooperatif tipe complex instruction
bermaksud untuk meningkatkan timbulnya pemikiran tingkat tinggi (higher order
thinking) dalam kelompok kooperatif yang heterogen yang melibatkan siswa
secara langsung aktif dalam proses pembelajaran sehingga dengan aktifnya siswa
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hasil belajar akan meningkat. Pembelajaran ini juga bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi dari para siswa yang memiliki kecakapan belajar
rendah dan meminimalkan ketergantungan siswa terhadap guru.
Model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction dapat juga merangsang
kemauan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan di
atas, model pembelajaran kooperatif membagi kelas menjadi kelompok-kelompok
kecil yang menuntut kerjasama demi tujuan bersama. Di dalam prosesnya
diharapkan masing-masing anggota dapat turut aktif memberikan kontribusi
penuh dalam kelompoknya, dan dapat membelajarkan satu sama lain untuk
bersama-sama memahami pelajaran dengan lebih berarti. Saling ketergantungan
positif akan terbangun jika masing-masing anggota kelompok menyadari bahwa
keberhasilan kelompok hanya akan terwujud apabila masing-masing anggota
memberikan kontribusinya. Setiap anggota memiliki tanggung jawab mempelajari
materi yang dibagikan menurut kesepakatan. Hal ini penting karena di dalam
kelompok terdiri dari anggota yang berbeda dari segi kecerdasan, kemampuan dan
latar belakang.

Dalam penerapan model kooperatif tipe complex instruction dilaksanakan
pengujian pemahaman konsep siswa menggunakan kartu peran bagi siswa sebagai
fasilitator, kapten tim, pencatat/perekam dan manajer sumber daya. Pertukaran
peran siswa akan dilakukan setiap kelompok mengambil bahan ajar yang lain
sehingga terjadi rotasi sehingga setiap siswa menjalani keempat peran yang
ditugaskan. Selama diskusi berlangsung sebagian besar aktivitas yang ada di kelas
dilakukan oleh siswa, guru hanya sebagai pemandu awal pada proses
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pembelajaran. Sehingga konsep materi ditanamkan sendiri oleh siswa selama
memecahkan masalah yang dihadapinya dan menjadikan siswa lebih aktif dalam
proses pembelajaran.

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction,
banyak manfaat yang akan diperoleh guru dan siswa diantaranya adalah:
1. Semua siswa dapat terlibat dalam pembelajaran dan menyumbangkan
gagasannya, karena setiap siswa mempunyai kecerdasan yang berbeda.
2. Meningkatkan kompetensi darisiswa yang memiliki kecakapan belajar rendah.
3. Meminimalisir ketergantungan siswa pada guru saat proses pembelajaran.
4. Semua siswa akan aktif , karena setiap anak mendapatkan tugas dan peran
masing-masing.
5. Melatih keterampilan berhubungan dengan orang lain.

B. Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian Faisal Samosir (2013): “Penerapan Pembelajaran Kooperatif
Tipe Pengajaran Kompleks (Complex Instruction) dalam Pembelajaran
Kompetensi Menganalisis Rangkaian Kemagnetan Pada Siswa Kelas X
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik Di SMK Negeri 5 Medan
Tahun 2013”.

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

perbedaan

hasil

belajar

menganalisis rangkaian kemagnetan antara siswa yang diajar menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe pengajaran kompleks dengan siswa yang
diajar menggunakan model pembelajaran langsung. Penelitian ini dilakukan
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pada siswa kelas X program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK
Negeri 5 Medan tahun 2013. Populasi penelitian sebanyak tiga kelas dan
diambil dua kelas sebagai sampel yaitu kelas X TITL 1 dan X TITL 2 masingmasing sebanyak 27 siswa. Metode penelitian adalah eksperimen dengan
rancangan “Randomized Control Group Posttest Only Design”. Data
penelitian dijaring dengan tes menggunakan instrument berbentuk objektif
pilihan ganda lima pilihan jawaban. Instrumen tes digunakan setelah melalui
uji coba untuk mengetahui validitasnya dan reliabilitasnya.
Hasil belajar menganalisis rangkaian kemagnetan siswa yang diajar
menggunakan model kooperatif tipe pengajaran kompleks memiliki skor ratarata 23,74 sedangkan siswa yang menggunakan model pembelajaran langsung
memiliki skor rata-rata 20,70. Secara statistik dengan menggunakan uji-t
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan model
pembelajaran kooperatif tipe pengajaran kompleks lebih tinggi dibandingkan
dengan siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran
langsung.

2. Hasil

penelitian

Ahmad

Fauzi

(2013):

“Pengaruh

Pembelajaran

Kooperatif Tipe Complex Instruction Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu
Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 9 Surakarta”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) efektifitas model
pembelajaran

cooperative

tipe

complex

instruction

dengan

model

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar, (2) apakah terdapat
interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan kemandirian belajar
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siswa terhadap hasil belajar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah eksperimen semu. Sampel penelitian ini diperoleh dengan
gabungan Stratified Random Sampling dan Cluster Random Sampling.
Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, metode tes,
dan metode angket. Validitas instrumen tes menggunakan validitas isi,
reliabilitas tes digunakan uji KR-20, derajat kesukaran butir soal, daya beda
butir soal. Validitas instrumen angket menggunakan validitas konstruk,
reliabilitas angket digunakan rumus alpha. Analisis data menggunakan
analisis variansi (Anava).

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Hasil belajar IPS Terpadu siswa dengan
model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction lebih baik dari pada
model pembelajaran konvensional, (2) Tidak terdapat interaksi antara model
pembelajaran kooperatif dengan kemandirian belajar siswa terhadap hasil
belajar IPS Terpadu.

C. Kerangka Pikir

Salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk melihat hasil belajar
siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction. Model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction ini memiliki
misi untuk memberikan kepedulian dalam menggali potensi siswa dan
memberikan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki keunggulan sehingga akan
dapat membantu keberhasilan kelompok. Penilaian model pembelajaran ini
didasarkan pada proses dan hasil kerja kelompok. Dengan langkah-langkah yang
terdapat dalam model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction maka
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akan terlihat seberapa besar hasil perolehan belajar siswa. Meskipun sudah
banyak model pembelajaran yang bervariasi namun guru belum menerapkanya,
masih banyak guru yang menggunakan motode ceramah dalam kegiatan
pembelajaran.

Perbedaan hasil belajar yang didapat oleh siswa yang menggunakan model
pengajaran kooperatif tipe complex instruction dengan model pembelajaran
konvensional (ceramah) serta melihat seperti apa pengaruh penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe complex instruction terhadap hasil belajar yang
akan dilihat dari nilai posttest 1 dan posttest 2 yang telah diberikan. Dalam
penelitian ini kelas yang akan dijadikan sampel yaitu siswa kelas XI IPS 2 dan
XI IPS 3, kedua kelas akan diberikan perlakuan yang sama yaitu dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction dan
model pembelajaran konvensional (ceramah).
Dalam pelaksanaannya, pada pertemuan pertama siswa kelas XI IPS 2 sebagai
kelas eksperimen 1 akan diberikan model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction dan siswa kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen 2 diberikan
model pembelajaran konvensional (ceramah). Kemudian, pada pertemuan
selanjutnya model tersebut disilangkan dalam penggunaannya yaitu siswa kelas
XI IPS 3 akan diberikan model pembelajaran kooperatif tipe pengajaran
kompleks (complex instruction) dan siswa kelas XI IPS 2 akan diberikan model
pembelajaran konvensional (ceramah). Setelah kelas XI IPS 2 dan kelas XI IPS
3 mendapatkan perlakuan yang sama yaitu selanjutnya siswa diberikan posttest
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kemudian nilai-nilai hasil belajar tersebut dilihat dan dibandingkan dari masingmasing kelas yang melaksanakan model-model pembelajaran tersebut.
Dari uraian di atas kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Model
pembelajaran
Kooperatif Tipe
Complex
Instruction (X1)

Kelas XI IPS 2
Kelas XI IPS 3
Hasil Belajar
Geografi Siswa
(Y)
Kelas XI IPS 3

Metode Pembelajaran
Konvensional (X2)

Kelas XI IPS 2
Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Rostina Sundayana (2014: 21) definisi hipotesis ialah “Jawaban
sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji
secara empiris”. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.
2. Ada perbedaan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
complex instruction dengan metode pembelajaran konvensional pada kelas XI
IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010: 3). Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode eksperimen semu yang merupakan modifikasi dari quasi
experimental design. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 77) desain eksperimen
semu yaitu jenis komparasi yang membandingkan pengaruh pemberian suatu
perlakuan (treatment) pada suatu obyek (kelompok eksperimen) serta melihat besar
pengaruh perlakuannya.

B. Desain Penelitian

Desain faktorial yang akan digunakan pada penelitian ini adalah desain
eksperimen rotasi yaitu pada pelaksanaan penelitian kedua kelas eksperimen
tersebut mendapat perlakuan yang sama. Berikut Tabel desain penelitian
eksperimen rotasi:
Tabel 1. Desain Eksperimen Rotasi

Siswa Kelas (A)

Model Pembelajaran (B)

Eksperimen I
XI IPS 2 (A1)
A1B1
XI IPS 3 (A2)
A2B1
Sumber: Moh. Nazir (2009: 243)

Eksperimen II
A1B2
A2B2
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Keterangan:
B1
B2
A1B1
A1B2
A2B2
A2B1

: Model

pembelajaran complex instruction
: Metode pembelajaran konvensional (ceramah)
: Siswa kelas XI IPS 2 yang menggunakan model
instruction
: Siswa kelas XI IPS 2 yang menggunakan
konvensional (ceramah)
: Siswa kelas XI IPS 3 yang menggunakan
konvensional (ceramah)
: Siswa kelas XI IPS 3 yang menggunakan model
instruction

pembelajaran complex
metode pembelajaran
metode pembelajaran
pembelajaran complex

Berdasarkan desain penelitian di atas, pada pertemuan pertama siswa kelas XI IPS
2 diterapkan model pembelajaran complex instruction sedangkan siswa kelas XI
IPS 3 diterapkan model pembelajaran konvensional (ceramah). Selanjutnya pada
pertemuan kedua model tersebut disilangkan dalam penggunaannya yaitu siswa
kelas XI IPS 2 diterapkan model pembelajaran konvensional (ceramah),
sedangkan siswa kelas XI IPS 3 diterapkan complex instruction. Pada pertemuan
ketiga, penerapannya sama pada pertemuan pertama sedangkan pertemuan
keempat penerapannya sama dengan pada pertemuan kedua.

Dalam penelitian ini, semua kelas menjadi kelas eksperimen. Desain penelitian
disetiap pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan dua kali tes kemampuan
analisis setelah dilakukan pembelajaran yang disebut posttest. Pembelajaran pada
kelas eksperimen satu yaitu siswa kelas XI IPS 2 diberi perlakuan pembelajaran
kooperatif metode complex instruction kemudian diberi postest pertama,
selanjutnya siswa kelas XI IPS 2 diberi perlakuan metode ceramah kemudian
diberikan posttest kedua, sedangkan pembelajaran pada kelas eksperimen dua
yaitu siswa kelas XI IPS 3 diberikan metode ceramah kemudian di berikan
posttest pertama, selanjutnya siswa kelas XI IPS 3 diberikan pembelajaran
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kooperatif metode complex instruction dan diberikan posttest kedua. Jadi dalam
pembelajaran ini setiap kelas mendapatkan posttest dua kali untuk melihat apakah
ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe complex instrction.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung yang berjumlah 103 siswa yang terdiri dari tiga kelas yaitu XI IPS 1, XI
IPS 2, dan XI IPS 3.

2. Sampel
Sampel

adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi

tersebut (Sugiyono, 2010: 118). Berikut adalah tabel sampel penelitian:
Tabel 2. Sampel Penelitian Kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
Kelas

Jumlah Siswa
Tuntas (≥75)

Jumlah Siswa
Belum Tuntas
(<75)

Jumlah Siswa

XI IPS 1

18

17

35

XI IPS 2

12

22

34

XI IPS 3

10

24

34

Jumlah

40

63

103

Jumlah persentase
38,83%
61,17%
100%
Sumber: Daftar Nilai Mata Pelajaran Geografi Semester Genap Kelas XI IPS di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
Berdasarkan Tabel 2 sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2
dengan jumlah siswa 34 orang dan siswa kelas XI IPS 3 dengan jumlah siswa
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34 orang. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 124). Alasan
peneliti memilih siswa kelas XI IPS 2 dan XI IPS 3 untuk dijadikan sampel karena
kedua kelas tersebut memiliki jumlah siswa yang sama serta siswa yang hasil
belajarnya tuntas dan tidak tuntas memiliki jumlah yang hampir sama.
D. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperolehin informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60). Pada penelitian ini
melibatkan dua variabel yaitu:
1. Variabel

bebas

(independent

variable),

merupakan

variabel

yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model
pembelajaran kooperatif tipe complex instruction di simbolkan dengan huruf
X.
2. Variabel terikat (dependent variable), merupakan variabel yang dipengaruhi
oleh atau yang mnjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat
dalam pnelitian ini adalah hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS di SMA
Al-Azhar 3 Bandar Lampung dengan huruf Y.
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E. Definisi Operasional Variabel
Devinisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Hasil belajar model pembelajaran kooperatif tipe complex instruction adalah
hasil belajar yang dicapai siswa kelas XI IPS 2 dan XI IPS 3 SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung setelah diberi perlakuan model tersebut pada materi
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Cara yang digunakan
untuk mengetahui hasil belajar siswa yaitu melalui nilai posttest dengan
menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Nilai yang diberikan
kepada siswa minimal 5 dan nilai maksimal 100, untuk setiap jawaban soal
benar siswa mendapatkan skor 5, sehingga jika siswa menjawab soal benar
sebanyak 20 butir soal pilihan ganda maka siswa mendapat nilai maksimal 5 x
20 = 100. Berikut tabel kriteria ketuntasan hasil belajar siswa:
Tabel 3. Kriteria Nilai Belajar Siswa Kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.
Indikator Nilai Hasil Belajar
≥ 76
61-75
<60
Sumber: Rochman Natawidjaya (1998: 168)

Kriteria
Tinggi
Sedang
Rendah

b. Hasil belajar model pembelajaran kovensional (ceramah) adalah hasil belajar
yang dicapai siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung setelah diberi perlakuan model tersebut pada materi lingkungan
hidup dan pembangunan berkelanjutan. Cara yang digunakan untuk
mengetahui hasil belajar siswa yaitu melalui nilai posttest dengan
menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Nilai yang diberikan
kepada siswa minimal 5 dan nilai maksimal 100, untuk setiap jawaban soal
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benar siswa mendapatkan skor 5, sehingga jika siswa menjawab soal benar
sebanyak 20 butir soal, maka siswa mendapat nilai maksimal 5 x 20 = 100.
Berikut tabel kriteria ketuntasan hasil belajar siswa:
Tabel 4. Kriteria Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.
Indikator Nilai Hasil Belajar
≥ 76
61-75
<60
Sumber: Rochman Natawidjaya (1998: 168)

Kriteria
Tinggi
Sedang
Rendah

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi (pengamatan)
Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data dari proses kegiatan belajar
mengajar di kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
complex instruction dan menggunakan metode pembelajaran konvensional
(ceramah).
2. Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 274) metode dokumentasi yaitu mencari
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data jumlah siswa, data hasil
belajar siswa, data jumlah guru, data kondisi sekolah serta data lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.
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3. Tes
Teknik tes digunakan untuk memperoleh dan mengukur dengan kemampuan
siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan model pembelajaran complex
instruction. Tes dilakukan setelah pembelajaran selesai yang disebut posttest.
Bentuk tes yang digunakan adalah tes bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir
soal. Nilai yang diberikan kepada siswa minimal 5 dan nilai maksimal 100, untuk
setiap jawaban soal benar siswa mendapatkan skor 5, sehingga jika siswa
menjawab soal benar sebanyak 20 butir soal pilihan ganda maka siswa mendapat
nilai maksimal 5 x 20 = 100.

G. Uji Kelayakan Instrumen
1. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006: 168). Sebuah instrument
dikatakan valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrument
yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Teknik yang digunakan untuk
mengukur kevalidan suatu instrument menggunakan rumus korelasi product
moment dalam Suharsimi Arikunto (2006: 170):
r

=

N (∑ XY) − (∑ X)(∑ Y)

{N. ∑ X − (∑ X) }{N. ∑ Y − (∑ Y )}

Keterangan:
rxy
= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
ΣX
= Jumlah skor variabel X
ΣY
= Jumlah skor variabel Y
N
= Jumlah sampel

Interpretasi nilai validitas instrumen terlihat pada Tabel 5 berikut ini:
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Tabel 5. Kriteria Interpretasi Validitas
Nilai
0,800 – 1,00
0,600 – 0,799
0,400 – 0,599
0,200 – 0,399
0,00 – 0,199
Sumber: Suharsimi Arikunto (2006: 170)

Interpretasi
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Bersadarkan data perhitung validitas instrumen soal pembelajaran, dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Soal
Jenis Soal

Kriteria

Nomor Soal
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
Valid
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
1
24
Tidak Valid
4, 9, 12, 21, 25
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
Valid
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, dan 25.
2
Tidak Valid
2, 12, 17, 19, dan 23.
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21

Jumlah
20
5
20
5

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pada soal posttest 1 terdapat 20 yang
valid dan 5 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 4, 9, 12, 21, dan 25. Soal
nomor 4 memiliki korelasi sebesar 0,221, soal nomor 9 memiliki korelasi
sebesar -0,059, soal nomor 12 memiliki korelasi sebesar 0,287, soal nomor 21
memiliki korelasi sebesar 0,335, dan soal nomor 25 memiliki korelasi sebesar
0,223. Selanjutnya pada soal posttest 2 juga terdapat 20 soal yang valid dan 5
soal yang tidak valid yaitu soal nomor 2 memiliki korelasi sebesar 0,081, soal
nomor 12 memiliki korelasi sebesar 0,296, soal nomor 17 memiliki korelasi
sebesar 0,253, soal nomor 19 memiliki korelasi sebesar 0,149, dan nomor
23 memiliki korelasi sebesar 0,181. Dalam penelitian ini soal-soal yang tidak
valid tersebut dibuang atau tidak digunakan.
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2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukan pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah
baik (Suharsimi Arikunto, 2006: 178). Suatu kuisioer dapat dikatakan reliabilitas
jika memiliki taraf kepercayaan tinggi. Suatu tes dikatakan reliabel jika tes
tersebut dapat memberikan hasil yang tetap terhadap subjek yang sama. Untuk
mengklasifikasikan tingkat reliabilitas digunakan rumus Alpha sebagai berikut :
=

−1

Keterangan :
r11
: Reliabilitas yang dicari
n
: Banyaknya butir pertanyaan (soal)
2
∑σ 1 : Jumlah varians butir
σt 2
: Varians Total

1−

∑

Interpretasi nilai reliabilitas instrumen terlihat pada Tabel 7 berikut ini :
Tabel 7. Kriteria Interpretasi Reliabilitas
Nilai
0,08 – 1,00
0,06 – 0,799
0,04 – 0,599
0,02 – 0,399
0,000 – 0,99
Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 75)

Interpretasi
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Dalam penelitian di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menggunakan bantuan
program SPSS 21 untuk melakukan uji reabilitas soal. Berdasarkan data
perhitungan yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS 21, maka dapat
dibuat rekapitulasi reliabilitas soal pada tabel di berikut ini:
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Tabel 8. Hasil Perhitungan Reliabilitas
No

Variabel

Nilai rhitung

Nilai rtabel

Keputusan

1

Soal Pertama

0,905

0,344

Reliabel

2

Soal Kedua

0,875

0,344

Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada soal pertama diperoleh rhitung =
0,905 sedangkan rtabel = 0,344, hal ini berarti rhitung lebih besar dari pada rtabel
dengan demikian soal pertama dinyatakan reliabel dan memiliki reliabitas sangat
tinggi. Selanjutnya pada soal kedua diperoleh rhitung = 0,875 sedangkan rtabel =
0,344, hal ini berarti rhitung lebih besar dari pada rtabel dengan demikian soal
pertama dinyatakan reliabel dan memiliki reliabitas sangat tinggi.
3. Taraf Kesukaran

Tingkat kesukaran adalah suatu parameter untuk menyatakan bahwa item soal
adalah mudah, sedang, dan sukar. Suatu soal yang baik adalah jika soal itu tidak
terlalu mudah atau terlalu sukar. Tingkat kesukaran butir tes adalah peluang untuk
menjawab benar suatu butir tes pada tingkat kemampuan tertentu. Untuk menguji
tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini akan digunakan rumus:
TK =
Keterangan :
TK
= Tingkat kesukaran
NP
= Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar
N
= Jumlah siswayangmengikuti tes
Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 210)
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Tabel 9. Kriteria Taraf Kesukaran Soal
No
Indeks kesukaran
1
0,00- 0,29
2
0,30 – 0,69
3
0,70 – 1,0
Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 210)

Tingkat kesukaran
Sukar
Sedang
Mudah

Semakin rendah nilai TK suatu soal, s emakin sukar soal tersebut. Tingkat
kesukaran suatu soal dikatakan baik jika nilai TK yang diperoleh dari soal
tersebut sekitar 0,5 atau 50%.

Dalam penelitian ini untuk mengolah data taraf kesukaran soal menggunakan
bantuan program komputer SPSS 21. Berdasarkan hasil uji coba tes yang telah
dilakukan kepada 34 siswa maka, diperoleh perhitungan taraf kesukaran soal
seperti pada Tabel 10 berikut ini:
Tabel 10. Hasil Uji Taraf Kesukaran
No

Jenis Soal

Kriteria
Sukar

1

Pertama

Sedang
Mudah
Sukar

Nomor Soal
24
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, dan 25

2
1, 9, 15, 16, 24, dan 25.
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19,
Sedang
2
Kedua
dan 20.
2, 3, 6, 13, 14, 18, 21, 22,
Mudah
dan 23.
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21

Jumlah
1
23
1
6
10
9

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui pada soal pertama terdapat 1 soal
berkriteria sukar, 23 soal berkriteria sedang, dan 1 soal berkriteria mudah.
Sedangkan pada soal kedua terdapat 6 soal berkriteria sukar, 10 soal berkriteria
sedang, dan 9 soal berkriteria mudah.
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4. Uji Daya Pembeda Soal
Uji daya pembeda suatu soal menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal
tersebut mampu membedakan antara siswa yang dapat menjawab soal dengan
siswa yang

tidak dapat menjawab soal. Daya pembeda suatu soal tes dapat

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
D=

A

A

−

B

B

Keterangan :
D
BA
BB
JA
JB

: Daya pembeda
: Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas
: Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok bawah
: Banyaknya siswa pada kelompok atas
: Banyaknya siswa pada kelompok bawah

Sebagai acuan untuk mengklasifikasikan data hasil penelitian, maka digunakan
kriteria seperti pada Tabel 11 berikut ini:
Tabel 11. Kriteria Interprestasi Daya Beda Butir Soal
Daya Pembeda
0,00-0,20
0,20-0,40
0,40-0,70
0,70-1,00
Sumber: Suharsimi Arikunto, 2010: 218

Kriteria
Jelek
Cukup
Baik
Baik Sekali

Dalam penelitian ini menggunakan program komputer SPSS 21 untuk mengolah
data perhitungan daya beda soal. Dari hasil perhitungan menggunakan program
SPPS 21 dapat diketahui hasil daya pembeda soal seperti pada Tabel 12 berikut
ini:
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Tabel 12. Hasil Uji Daya Pembeda Soal
No

Soal

1

Pertama

Kriteria
Jelek
Cukup
Baik
Baik Sekali
Jelek
Cukup

2

Kedua

Baik
Baik Sekali

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

Jumlah
2
5
17
1
2
5
10
8

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21

Berdasarkan Tabel 12 soal pertama pada daya beda soal terdapat 2 soal yang
berkriteria jelek, 5 soal yang berkriteria cukup, 17 soal berkriteria baik, 1 soal
berkriteria baik sekali. Selajutnya pada soal kedua pada daya beda soal terdapat 2
soal yang berkriteria jelek, 5 soal yang berkriteria cukup, 10 soal berkriteria baik,
8 soal berkriteria baik sekali.

H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif diteliti dengan analisis statistik
deskriptif. Menurut Sugiyono (2010: 147), statistik deskriptif dapat digunakan
bila penelitian yang mendeskripsikan data sampel yang diambil. Analisis data
bisa dilakukan jika sudah dilakukan uji analisis. Untuk uji persyaratan analisis
meliputi uji normalitas dan uji homogenitas varians. Setelah kedua sampel diberi
perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui
besarnya peningkatan kemampuan belajar siswa kelas eksperimen satu dan kelas
eksperimen dua. Data hasil terakhir yang diperoleh digunakan sebagai dasar
dalam menguji hipotesis penelitian.
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1. Uji Persyaratan Analisa
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan data dari kelompok
perlakuan berasal dari distribusi normal atau tidak. Untuk melihat kenormalan
data, peneliti menggunakan uji chi-kuadrat (Sudjana, 2005: 273), sebagai berikut:
(

−

)²

Keterangan :
X2
Oi
Ei
K

= nilai chi kuadrat
= frekuensi observasi
= frekunsi harapan
= banyaknya kelas interval

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan bantuan
program komputer SPSS 21 For Windows. Untuk melihat kenormalan data,
peneliti menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov, metode pengambilan
keputusan untuk uji normalitas yaitu:
a. Jika Signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal.
b. Jika Signifikansi < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal
(Duwi Priyatno, 2010: 40).

b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas varians digunakan uji F untuk mengetahui apakah dua sampel
yang diambil mempunyai varians yang homogen atau sebaliknya. Uji ini
menggunakan uji Fisher, melalui beberapa langkah sebagai berikut:
F=
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Dengan kriteria uji:
1. Jika F hitung < F tabel, maka varian homogen;
2. Jika F hitung > F tabel, maka varian tidak homogen, dengan tingkat kesalahan
5% (Sugiyono, 2010: 277).

Perhitungan uji homogenitas menggunakan uji asumsi varian (uji Levene’s) dalam
SPSS 21. Adapun hipotesis nol dan hipotesis alternatif yaitu:
H0

: Kelompok data yang memiliki varian yang sama.

Ha

: Kelompok data yang memiliki varian yang berbeda.

Kriteria pengambilan keputusan:
a. Jika Signifikansi > 0,05 maka H0 diterima (varian sama).
b. Nilai Signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak (varian berbeda) (Duwi Priyatno,
2010: 99)

2. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linier Sederhana
Menurut Duwi Priyatno (2010: 117) analisis regresi linier sederhana adalah
analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel independen
dengan satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan
menggunakan variabel independen. Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus
sebagai berikut:
Ȳ=a+bX
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Keterangan :
Ȳ = nilai prediksi variabel dependen
a = konstanta, nilai Ȳ jika X = 0
b = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Ȳ
yang didasarkan variabel X
X = variabel independen.
Sumber: Sudjana (2005: 312)
Menurut Sudjana (2005: 315), koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi
linier dapat dihitung dengan rumus:
a=

(∑ ) ∑

b=

∑

∑

∑

–(∑ )(∑

–(∑ )

)

(∑ )(∑ )

–( ∑ )

Kriteria pengujian yaitu variabel terikat mengalami kenaikan maka hipotesis
alternatif diterima, sebaliknya jika variabel terikatnya tidak mengalami kenaikan
atau mengalami penurunan maka hipotesis alternatif ditolak.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe complex
instruction terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe
complex instruction berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa. Hal
tersebut dapat dilihat dari hasil belajar geografi siswa menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe complex instruction lebih tinggi dibandingkan
dengan hasil belajar geografi siswa menggunakan model pembelajaran
konvensional

(ceramah),

karena

siswa

diberikan

kesempatan

untuk

memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya dalam bekerjasama
dengan kelompoknya.
2. Ada Perbedaan Hasil Belajar Geografi penggunaan model pembelajaran
kooperatif

tipe

complex

instruction

dengan

menggunakan

metode

pembelajaran konvensional pada kelas XI IPS di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung. Hasil belajar geografi siswa menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe complex instruction lebih tinggi dibandingkan dengan hasil
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belajar geografi siswa menggunakan model pembelajaran konvensional
(ceramah)
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran

yang dapat

dikemukakan, antara lain:
1.

Bagi Guru, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah salah satu model
pembelajaran yang variatif dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif dalam
menggunakan model pembelajaran yaitu dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe complex instruction untuk meningkatkan hasil
belajar siswa.

2.

Bagi siswa, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
complex instruction diharapkan kepada siswa untuk selalu aktif dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih
menyenangkan dan memperoleh hasil yang maksimal serta dapat memberikan
dampak positif terhadap hasil belajar khususnya pada mata pelajaran
geografi.
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