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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE TYPE ARTICULATION
LEARNING MODEL TO INCREASE ACTIVITIES, MOTIVATION AND

GEOGRAPHY LEARNING OUTCOMES IN SMA NEGERI 1 NATAR
YEAR 2015/2016

By

ERVA SEPTI RINDIANTIKA

The research purpose is to increase the activities, motivation and learning
outcomes geography in SMA Negeri 1 Natar year 2015/2016 to implement
cooperative type articulation learning model. The method used is classroom action
research conducted in three cycles. Subjects in this study were 40 students of class
X-9 is composed of 25 female students and 15 male students. Data taken form the
final test results and observations from the cycle of activity and motivation to
learn. Analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that (1)
the implementation of cooperative learning model articulation can improve
students learning activities (2) The implementation of cooperative type
articulation learning model can increase students' motivation (3) The
implementation of cooperative type articulation learning model can improve
student learning outcomes.

Keywords: Activities Learning, Learning Motivation, Learning Outcomes,
Cooperative Type Articulation



ABSTRAK

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
ARTIKULASI UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS, MOTIVASI DAN

HASIL BELAJAR GEOGRAFI DI SMAN 1 NATAR TAHUN 2015/2016

Oleh

ERVA SEPTI RINDIANTIKA

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas, motivasi dan hasil belajar
geografi di SMA Negeri 1 Natar tahun 2015/2016 dengan menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe artikulasi. Metode yang dilakukan adalah penelitian
tindakan kelas yang dilakukan dalam  3 siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah
40 siswa dari kelas X-9 yang terdiri dari 25 siswa perempuan dan 15 siswa laki-
laki. Data yang diambil berupa hasil tes akhir siklus dan hasil observasi aktivitas
dan motivasi belajar. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe artikulasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa (2) Penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa
(3) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.

Kata Kunci : Aktivitas Belajar, Motivasi Belajar, Hasil Belajar, Kooperatif Tipe
Artikulasi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia sepanjang hayat. Setiap

manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan pun karena manusia akan sulit

berkembang dan akan terbelakang tanpa adanya pendidikan. Saat ini pendidikan

menjadi salah satu tuntutan wajib yang diterapkan di setiap negara. Pendidikan

bertujuan untuk mengembangkan potensi agar siswa memiliki kekuatan spiritual

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan

demikian pendidikan harus diarahkan untuk membentuk manusia yang berkualitas,

mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan bermoral yang baik.

Dunia pendidikan berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah

merupakan lembaga pendidikan yang berperan meningkatkan kualitas pendidikan.

Proses belajar dan pembelajaran memegang peranan yang penting dalam peningkatan

kualitas pendidikan. Dalam proses belajar dan pembelajaran berbagai strategi yang

dilakukan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan dapat

mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk
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kehidupan sehari-hari dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam

mewujudkan tujuan pendidikan bergantung pada metode pembelajaran yang

digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan, motivasi,

kualitas, dan hasil belajar siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator memegang

peranan yang penting dalam kegiatan pembelajaran sehingga dituntut untuk lebih

kreatif dan inovatif serta dapat memahami karakteristik siswa-siswa dalam kegiatan

pembelajaran.

Dari hasil pengamatan peneliti dalam kegiatan pembelajaran geografi di SMAN

Negeri 1 Natar dijumpai siswa yang menganggap mata pelajaran geografi merupakan

mata pelajaran yang sulit untuk dipahami sehingga siswa kurang antusias dalam

pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan guru masih berpusat pada guru.

Model pembelajaran yang diterapkan guru memiliki peranan yang penting dalam

mendukung keaktifan, motivasi, pemahaman dan hasil belajar siswa dalam kegiatan

pembelajaran. Jika guru hanya menggunakan model pembelajaran dengan metode

ceramah atau diskusi biasa dan jarang menggunakan metode pembelajaran yang

bervariasi tentunya akan membuat siswa menjadi jenuh dan kurang termotivasi dalam

pembelajaran. Tingkat aktivitas dan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran

geografi yang rendah. Hal ini mengakibatkan hasil dari pembelajaran geografi tidak

sesuai dengan yang diharapkan dan banyak siswa yang mendapat nilai dibawah

kriteria ketuntasan minimal (KKM).
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Keberhasilan suatu pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas dan motivasi belajar

siswa terhadap suatu pelajaran. Rendahnya aktivitas dan motivasi merupakan masalah

dalam belajar, karena hal ini memberikan dampak bagi ketercapaian hasil belajar

yang diharapkan. Motivasi di dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat

menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang

ada pada dirinya dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Jika

siswa merasa tidak tertarik, kurang antusias, kurang keaktifannya dan kurang

termotivasi dalam kegiatan pembelajaran tentunya memberi pengaruh terhadap hasil

pembelajaran yang di peroleh.

Pada pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Natar terdapat rendahnya hasil belajar

pada mata pelajaran geografi kelas X-9. Hasil belajar mata pelajaran geografi kelas

X-9 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Tes Mata Pelajaran Geografi di Kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar
Tahun Pelajaran 2015/2016.

Kriteria Ketuntasan Frekuensi Persentase (%)
≥ 72 (tuntas) 12 30 %

< 72 (tidak tuntas) 28 70 %
Jumlah 40 100 %

Sumber : Dokumentasi guru mata pelajaran geografi hasil belajar pada siswa kelas X-9
semester 1 SMA Negeri 1 Natar tahun 2015.

Berdasarkan tabel di atas, hasil tes mata pelajaran geografi dikelas X-9 terdapat 28

orang atau 70 % siswa tidak tuntas atau mendapatkan nilai dibawah Kriteria

Ketuntasan Minial (KKM) yaitu 72. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar

siswa kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar masih rendah. Berdasarkan data hasil belajar
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siswa kelas X-9 maka solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan

model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa sehingga

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan menjadikan siswa lebih

termotivasi dalam pembelajaran.

Model pembelajaran yang diterapkan guru di dalam proses pembelajaran akan

berdampak terhadap penyerapan materi pelajaran siswa. Dalam perkembangan dunia

pendidikan ini banyak sekali model-model pembelajaran yang efektif dan efisien

yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disekolah, salah satu cara untuk

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif dimana Sistem pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem

kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Salah satu diantaranya adalah model

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi. Model pembelajaran artikulasi merupakan

model yang prosesnya seperti pesan berantai, artinya apa yang telah diberikan guru,

seorang siswa wajib meneruskan menjelaskannya pada siswa lain (pasangan

kelompoknya). Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai ‘penerima pesan’

sekaligus berperan sebagai ‘penyampai pesan.’

Menurut Ngalimun (2014: 174) artikulasi adalah model pembelajaran dengan sintaks:

penyampaian kompetensi, sajian materi, bentuk kelompok berpasangan sebangku,

salah satu siswa menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya

kemudian bergantian, presentasi di depan hasil diskusinya, guru membimbing siswa

untuk menyimpulkan.
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Dalam pembelajaran geografi banyak siswa menganggap mata pelajaran geografi

merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami dan pada saat proses

pembelajaran dilaksanakan banyak siswa yang tidak memperhatikan dengan baik dan

terlihat kurang antusias dengan pembelajaran tersebut, ada yang mengobrol,

mengantuk dan berkirim pesan singkat melalui handphone. Terdapat pula siswa yang

suka berbicara saat guru menjelaskan materi namun ketika guru member kesempatan

pada  siswa untuk bertanya siswa bersikap pasif.

Kurangnya aktivitas dan motivasi siswa membuat siswa kurang antusias dalam

kegiatan pembelajaran. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi terganggu dan

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi. Untuk

itu seorang guru harus selalu melakukan variasi-variasi yang inovatif dan kreatif

dalam penggunaan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media

pembelajaran.

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dimana artikulasi dapat meningkatkan

konsentrasi dan penyerapan materi pelajaran siswa dalam proses pembelajaran karena

setiap siswa dituntut memiliki peran ganda sebagai penyampai pesan dan penerima

pesan untuk itu siswa harus memperhatikan dan menyerap penjelasan materi dari

guru sebaik mungkin agar dapat menerima materi dengan baik. Model pembelajaran

kooperatif tipe artikulasi ini dengan sendirinya akan menuntut siswa aktif karena

siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok
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tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi

pembelajaran yang baru dibahas sehingga siswa lebih mudah dalam berinteraksi.

Model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi ini memiliki kelebihan yaitu semua

siswa terlibat secara aktif dan mendapatkan peran, melatih kesiapan siswa, melatih

daya serap pemahaman dari orang lain, membuat interaksi siwa lebih mudah, cocok

untuk tugas yang sederhana, dalam pembentukan kelompok pun lebih cepat dan lebih

mudah dalam membentuknya, sehingga dapat meningkatkan partisipsi siswa.

Model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi bertujuan untuk dapat menarik

perhatian siswa agar lebih tertarik dalam pembelajaran sehingga memperhatikan guru

pada saat proses pembelajaran berlangsung dan diharapkan dapat meningkatkan

aktivitas, motivasi dan pemahaman siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

siswa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil fokus penelitian ini adalah

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Artikulasi Untuk Meningkatkan

Aktivitas, Motivasi, dan Hasil Belajar Geografi di SMAN 1 Natar  Tahun

2015/2016”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasikan beberapa

masalah yang berhubungan dengan rendahnya hasil belajar siswa dalam proses

pembelajaran antara lain :

1. Sarana, prasarana dan model pembelajaran yang diterapkan guru kurang

menarik.

2. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar rendah.

3. Motivasi siswa dalam kegiatan belajar rendah.

4. Hasil belajar geografi siswa yang  rendah.

5. Proses belajar mengajar masih berpusat pada guru.

6. Guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat

meningkatkan aktivitas belajar geografi di SMAN 1 Natar tahun 2015/2016 ?

2. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat

meningkatkan motivasi belajar geografi di SMAN 1 Natar tahun 2015/2016 ?

3. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat

meningkatkan hasil belajar geografi di SMAN 1 Natar tahun 2015/2016 ?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar geografi di SMAN 1 Natar tahun

2015/2016 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi.

2. Untuk meningkatkan motivasi belajar geografi di SMAN 1 Natar tahun

2015/2016 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi.

3. Untuk meningkatkan hasil belajar geografi di SMAN 1 Natar tahun

2015/2016 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Siswa

a. Hasil penelitian ini membantu siswa memecahkan permasalahan

dalam hal meningkatkan aktivitas belajar geografi siswa di SMAN 1

Natar tahun pelajaran 2015/2016.

b. Hasil penelitian ini membantu siswa memecahkan permasalahan

dalam hal meningkatkan motivasi belajar geografi siswa di SMAN 1

Natar tahun pelajaran 2015/2016.
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c. Hasil penelitian ini membantu siswa memecahkan permasalahan

dalam hal meningkatkan hasil belajar geografi siswa di SMAN 1 Natar

tahun pelajaran 2015/2016.

2. Guru

a. Membantu guru memecahkan masalah dalam hal memperbaiki proses

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran koopeatif

tipe artikulasi yang di kolaborasikan dengan media gambar yang tepat.

b. Membantu guru dalam mengoptimalkan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi untuk meningkatkan aktivitas,

motivasi dan hasil belajar siswa.

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas

pembelajaran geografi.

3. Sekolah

Hasil penelitian dapat meningkatkan citra sekolah terutama karena

keberhasilan guru, siswa dan semua pihak terkait kegiatan belajar

mengajar yang inovatif dan kreatif yang mampu meningkatkan hasil

belajar siswa dalam kegiatan belajar.
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F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang lingkup subjek adalah kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar.

2. Ruang lingkup objek adalah model pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi.

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Natar.

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2015/2016.

5. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah pendidikan geografi, yaitu

pembelajaran yang memberikan pengetahuan tentang aspek-aspek

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan

kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Belajar

Pandangan modern menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku,

berkat interaksi dengan lingkungannya. Perubahan prilaku mencakup aspek kognitif,

afektif dan psikomotor. Adapun yang dimaksud lingkungan mencakup keluarga,

sekolah, dan masyarakat, dimana peserta didik berada. (Nanang Hanafiah dan Cucu

Suhana, 2010:6).

Menurut Sardiman (2011:20) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau

penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati,

mendengar, meniru dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Slameto dalam Nunuk

Suryani & Leo Agung (2012:35) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses

usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Oemar Hamalik, (2008:27) belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih

luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan
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melainkan pengubahan kelakuan. Sedangkan menurut Trianto (2012:16), belajar

secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui

pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau

karakteristik seseorang sejak lahir.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, belajar merupakan sebuah proses yang akan

menghasilkan perubahan tingkah laku pada individu dengan membaca, mengamati,

mendengar, meniru dan lain sebagainya sehingga memungkinkan seseorang

memperoleh perubahan prilaku mencakup aspek kognitif, psikomotor dan afektif

sebagai hasil dari latihannya melalui pengalamannya sendiri dan interaksi dengan

lingkungannya.

2. Teori Belajar Kognitivistik

Teori kognitivistik lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Teori

kognitivistik tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Lebih

dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut

psikolog kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu.

Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa

mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati

lingkungan, mempraktikan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
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Menurut ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran

sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat

kepada peserta didik. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan

belajar peserta didik.

3. Pembelajaran

Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa lainnya

untuk membuat pembelajar dapat belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal

(Nyayu Khodijah, 2014:175). Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Pasal 1 Ayat 20 “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut pengertian ini,

pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta

pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik (ahmad susanto, 2014:19).

Menurut Isjoni (2013:14), pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa,

bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik

untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran

adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta

didik. Sedangkan menurut Trianto (2012:17) pembelajaran hakikatnya adalah usaha

sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan

usaha sadar dan terencana dari seorang guru untuk membantu siswanya dalam

kegiatan belajar dimana terdapat proses interaksi dua arah dari seorang guru dan

siswanya dengan sumber belajar lainnya dan terjadi komunikasi yang terarah menuju

pada suatu tujuan yang diharapkan.

4. Pembelajaran Geografi

Menurut IGI (Ikatan Geografi Indonesia) Geografi adalah ilmu yang mempelajari

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan

kelingkungan dalam konteks keruangan. Pembelajaran geografi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan guru untuk menerangkan kepada peserta didik dalam

memahami tentang gejala yang terjadi di permukaan bumi (geosfer) serta interaksi

manusia dengan lingkungan fisiknya.

Pembelajaran geografi membahas fenomena-fenomena yang terjadi di bumi seperti

interaksi antara manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan

lingkungannya. Aspek geografi dibedakan menjadi dua yaitu aspek material dan

aspek formal. Aspek material adalah geosfer. Geosfer terdiri dari atmosfer, litosfer,

biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. sedangkan aspek formal adalah pendekatan yang

digunakan untuk mengkaji geosfer. Pendekatan tersebut meliputi keruangan,

kelingkungan dan kewilayahan. Pembelajaran geografi pada hakikatnya adalah

pembelajaran tentang aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan
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keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahan

(Nursid Sumaatmaja, 1996:9).

Jadi pembelajaran geografi adalah suatu pembelajaran yang menerangkan kepada

siswa fenomena-fenomena yang terjadi di bumi serta interaksi antara manusia dengan

lingkungannya sehingga siswa dapat lebih memperhatikan dan memahami tentang

gejala-gejala geosfer yang ada di muka bumi dalam sudut pandang kelingkungan,

kewilayahan dan keruangan.

5. Model Pembelajaran

Menurut Sudrajat dalam Nunuk Suryani & Leo Agung (2012:8) model pembelajaran

pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai

akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik

pembelajaran.

Menurut Supriyono dalam Nunuk Suryani & Leo Agung (2012:8), model

pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan

kurikulum, pengaturan materi dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Dengan

kata lain, model pembelajaran ialah pola yang dipergunakan sebagai pedoman dalam

perencanaan pembelajaran di kelas.

Menurut Soekamto dkk dalam Trianto (2012:22) model pembelajaran adalah

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
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mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Sedangkan Menurut Agus Suprijono

(2015: 65) model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran adalah

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik

pembelajaran yang dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran

di kelas dalam memaksimalkan kondisi belajar secara sistematis untuk mencapai

tujuan belajar.

6. Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Anita Lie dalam Nunuk Suryani & Leo Agung (2012:80)  pembelajaran

kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan

kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar

untuk mencapai tujuan.

Menurut Isjoni (2013:14) pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif

merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil

yang tingkat kemampuannya berbeda. Pembelajaran kooperatif sangat baik untuk
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dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong mengatasi

tugas yang dihadapinya.

Beberapa ahli menyatakan bahwa model ini tidak hanya unggul dalam membantu

siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan

kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Dalam pembelajaran

kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan

dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat

memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif menurut Luungdren (1994) sebagai

berikut :

1. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau
berenang bersama.”

2. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta
didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri
dalam mepelajari materi yang dihadapi.

3. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan
yang sama.

4. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara para
anggota kelompok.

5. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut
berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.

6. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh
keterampilan bekerja sama selama belajar.

7. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Pada pembelajaran kooperatif yang diajarkan adalah keterampilan-keterampilan

khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi

pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas
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yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok

adalah mencapai ketuntasan.

Artzt & Newman (1990:448) dalam Trianto (2012:56) menyatakan bahwa dalam

belajar kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan

tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota kelompok

memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya.

Menurut Yunus Abidin (2014:241) pembelajaran kooperatif merupakan sistem

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran kooperatif

mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan

pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Manfaat pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi.

b. Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap dan perilaku

selama bekerja sama.

c. Mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri.

d. Meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap perilaku positif sehingga

dengan pembelajaran kooperatif peserta didik akan tahu kedudukannya dan

belajar untuk saling menghargai satu sama lain.

e. Meningkatkan prestasi belajar dengan meningkatkan prestasi akademik,

sehingga dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit.
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Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja

sama dengan tingkat kemampuannya berbeda dalam tugas-tugas terstruktur sehingga

diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama,

bertanggung jawab dan membantu teman untuk mencapai tujuan bersama. Dalam

pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga

memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang

berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya.

7. Pembelajaran Kooperatif Tipe Artikulasi

Menurut Ngalimun (2014:174) artikulasi adalah model pembelajaran dengan sintaks:

penyampaian kompetensi, sajian materi, bentuk kelompok berpasangan sebangku,

salah satu siswa menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya

kemudian bergantian, presentasi di depan hasil diskusinya, guru membimbing siswa

untuk menyimpulkan.

Menurut Imas Kurniasih & Berlin Sani (2015:66) Pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi merupakan strategi pembelajaran yang prosesnya berlangsung layaknya

pesan berantai. Artinya, apa yang telah diberikan guru wajib diteruskan siswa dengan

menjelaskan pada siswa lain (pasangan kelompoknya). Siswa dituntut untuk bisa

berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampai pesan.
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Pembelajaran artikulasi merupakan pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam

pembelajaran. Pada pembelajaran ini, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok

kecil yang masing-masing anggotanya bertugas mewawancarai teman kelompoknya

tentang materi yang baru dibahas. Skill pemahaman sangat diperlukan dalam metode

pembelajaran ini.

Perbedaan strategi artikulasi ini dengan strategi lainnya adalah penekanannya pada

komunikasi siswa kepada teman satu kelompoknya, karena disana ada proses

wawancara pada teman satu kelompoknya, serta pada cara tiap siswa menyampaikan

hasil diskusi di depan kelompok yang lain, sebab setiap anak memiliki kesempatan

untuk menyampaikan pendapat kelompoknya. Kelompok ini pun biasanya hanya

terdiri dari dua orang.

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut beberapa

kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran artikulasi (Imas Kurniasih & Berlin

Sani, 2015:66). Kelebihan metode pembelajaran artikulasi :

1. Semua siswa terlibat (mendapat peran)

2. Melatih kesiapan siswa

3. Melatih daya serap pemahaman dari orang lain

4. Cocok untuk tugas sederhana

5. Interaksi lebih mudah

6. Lebih mudah dan cepat membentuknya

7. Meningkatkan partisipasi anak
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Kelemahan metode pembelajaran artikulasi yaitu :

1. Model pembelajaran ini terlihat sangat sederhana dan sangat mudah dalam

teknis pelaksanaannya, akan tetapi akan terasa sangat sulit ketika siswa tidak

bisa memahami materi pelajaran, sehingga pesan tidak akan tersampaikan

dengan baik.

2. Jika ada satu siswa yang tidak mengerti atau tidak paham materi pelajaran,

maka siswa yang lain pun akan mendapatkan informasi yang sama.

3. Rentan akan kegaduhan jika guru secara teknik kurang bisa menguasai kelas.

4. Hanya bisa dilaksanakan pada mata pelajaran tertentu saja.

5. Waktu yang dibutuhkan banyak agar materi tersampaikan semuanya.

6. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor.

7. Lebih sedikit ide yang muncul.

8. Jika ada perselisihan tidak ada penengah.

Manfaat penerapan strategi artikulasi ini, khususnya bagi siswa adalah sebagai

berikut :

1. Siswa menjadi lebih mandiri.

2. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar.

3. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu.

4. Terjadi interaksi antar siswa dalam kelompok kecil.

5. Terjadi interaksi antar kelompok kecil.
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6. Masing-masing siswa memiliki kesempatan berbicara atau tampil di depan

kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi adalah suatu kelompok kecil berpasangan yang terdiri dari dua orang untuk

menuntaskan materi belajar dengan tujuan untuk mengetahui daya serap siswa,

Semua siswa terlibat dan mendapatkan peran sehingga memiliki kesempatan untuk

menyampaikan pendapatnya, melatih kesiapan siswa, membuat interaksi menjadi

lebih mudah dan meningkatkan partisipasi anak.

Menurut Agus Suprijono (2015:146) Langkah-langkah atau sintak strategi

pembelajaran artikulasi adalah sebagai berikut :

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2. Guru menyampaikan materi sebagaimana biasa.

3. Untuk mengetahui daya serap siswa, Guru membentuk kelompok berpasangan

dua orang.

4. Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah pasangan untuk menceritakan

materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil

membuat catatan-catatan kecil, kemudian keduanya berganti peran. Begitu

juga kelompok lainnya.

5. Menugaskan siswa secara bergiliran atau diacak untuk menyampaikan hasil

wawancaranya dengan teman pasangannya hingga sebagian siswa sudah

menyampaikan hasil wawancaranya.
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6. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum

dipahami siswa.

7. Kesimpulan/Penutup.

8. Aktivitas Belajar

Belajar merupakan berbuat untuk mengubah tingkah laku. Jadi tidak ada belajar jika

tidak ada aktivitas. Oleh karena itu, aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting

di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2008:95-96). Aktivitas merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas

sangat diperlukan dalam proses belajar agar kegiatan belajar mengajar menjadi

efektif. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Melalui aktivitas, siswa dapat

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya (Hamalik, 2008:171).

Menurut Diedrick dalam Hamalik (2008:172), aktivitas belajar dibagi menjadi 8

kelompok, yaitu:

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, memperhatikan pekerjaan
orang lain.

b. Oral activities, meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, serta diskusi.

c. Listening activities, meliputi mendengarkan : percakapan, diskusi, musik
maupun pidato.

d. Writing activities, meliputi menulis cerita, karangan, laporan, angket, serta
menyalin.

e. Drawing activities, meliputi menggambar, membuat grafik, peta, maupun
diagram.
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f. Motor activities, meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi, serta
bermain.

g. Mental activities, meliputi menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, serta mengambil keputusan.

h. Emotional activities, meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, berani, tenang dan gugup.

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:

a. Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai wujud
adanya motivasi internal untuk belajar sejati.

b. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang
dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral.

c. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya.
d. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis

di kalangan peserta didik.
e. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat menumbuh

kembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya
verbalisme.

f. Menumbuh kembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik sehingga
sekolah menjadi hidup, sejalan dan serasi dengan kehidupan di masyarakat di
sekitarnya.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa aktivitas diperlukan dalam pembelajaran agar

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Aktivitas belajar dapat menjadi nilai

tambah bagi siswa karna dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.
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9. Motivasi Belajar

Menurut Mc. Donal dalam Oemar Hamalik (2008:158) mengatakan bahwa motivasi

adalah sesuatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut

Sardiman (2011:75) dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.

Menurut Nanang Hanafiah & Cucu Suhana (2010:26) motivasi belajar merupakan

(power motivation), daya pendorong (driving force), atau alat pembangun kesediaan

dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif,

efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Penelitian menunjukkan bahwa motivasi dari dalam lebih efektif dibandingkan

motivasi dari luar dalam upaya mencapai hasil belajar yang optimal. Motivasi dari

dalam dapat dilakukan dengan membangkitkan perasaan ingin tahu, ingin mencoba,

dan hasrat untuk maju dalam belajar, sedangkan motivasi dari luar dapat dilakukan

dengan memberikan ganjaran, yaitu hukuman dan pujian (Nyayu Khodijah,

2014:152).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai daya

penggerak di dalam diri siswa membangkitkan perasaan ingin tahu, ingin mencoba,

dan hasrat untuk maju dalam belajar serta menimbulkan kegiatan belajar secara aktif,
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kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik

dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang, karena motivasi dapat menjadikan

seseorang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Fungsi motivasi menurut

Sardiman (2008:85) yaitu:

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor

yang melepaskan energi.

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak

dicapai.

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan mana yang harus

dikerjakan, yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Menurut Hamzah B. Uno (2008:17) menjelaskan bahwa fungsi motivasi dalam

belajar sebagai berikut :

a. Mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas

pemenuhan kebutuhan.

b. Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai.

c. Menentukan perbuatan yang harus dilakukan.

Berdasarkan pendapat diatas, fungsi motivasi dalam belajar adalah untuk mendorong,

menentukan arah dan perbuatan yang harus dicapai dan dilakukan dalam rangka

mencapai tujuan pembelajaran.
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Indikator motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno (2008:23) dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil.

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan.

d) Adanya penghargaan dalam belajar.

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga

memungkinkan peerta didik dapat belajar dengan baik.

Sudjana (2010:61) mengemukakan bahwa kriteria dalam menilai motivasi belajar

siswa yaitu :

a. Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran

b. Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya

c. Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya

d. Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan

guru

e. Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2010:28) menjelaskan bahwa motivasi

merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran peserta didik. Tinggi rendahnya

motivasi belajar siswa dapat terlihat dari indikator motivasi itu sendiri. Mengukur

motivasi belajar dapat diamati dari sisi-sisi berikut :
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a. Durasi belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar dapat diukur dari
seberapa lama penggunaan waktu peserta didik untuk melakukan kegiatan
belajar.

b. Sikap terhadap belajar, yaitu motivasi belajar siswa dapat diukur dengan
kecenderungan perilakunya terhadap belajar apakah senang, ragu, atau tidak
senang.

c. Frekuensi belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar dapat diukur dari
seberapa sering kegiatan belajar itu dilakukan peserta didik dalam periode
tertentu.

d. Konsistensi terhadap belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar dapat
diukur dari ketetapan dan kelekatan peserta didik terhadap pencapaian tujuan
pembelajaran.

e. Kegigihan dalam belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar dapat diukur
dari keuletan dan kemampuannya dalam mensiasati dan memecahkan masalah
dalm rangka mencapai tujuan pembelajaran.

f. Loyalitas terhadap belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar dapat
diukur dengan kesetiaan dan berani mempertaruhkan biaya, tenaga, dan
pikirannya secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran.

g. Visi dalam belajar, yaitu motivasi belajar peserta didik dapat diukur dengan
target belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan.

h. Achievement dalam belajar, yaitu motivasi belajar peserta didik dapat diukur
dengan prestasi belajarnya.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki motivasi yang

tinggi dalam belajar akan menunjukkan hal-hal yaitu dalam hal minat dan perhatian

siswa terhadap pelajaran, ketertarikan siswa untuk bertanya dan menjawab

pertanyaan, keberanian siswa dalam kegiatan pembelajaran, semangat siswa untuk

melakukan tugas-tugas belajarnya, kesungguhan siswa dalam pembelajaran, tanggung

jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, reaksi yang ditunjukkan

siswa terhadap stimulus yang diberikan guru, dan rasa senang dan puas dalam

mengerjakan tugas yang diberikan.
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10. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian yang terpenting dalam suatu pembalajaran. Menurut

Gronlund dalam Nyayu Khodijah (2014:189) hasil belajar adalah suatu hasil yang

diharapkan dari pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rumusan perilaku tertentu.

Menurut Agus Suprijono (2015:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut

Susanto (2014:5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil

dari kegiatan belajar.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan

kemampuan-kemampuan dan hasil yang diharapkan dari pembelajaran yang dimiliki

siswa setelah meneriman pengalaman belajarnya dan terjadi perubahan-perubahan

pada diri siswa, baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari

kegiatan belajar. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan maka diperlukan evaluasi hasil belajar.
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B. Penelitian yang Relevan

1. Septiana Eka Kurniawati (2014) yang berjudul “Penerapan Model

Pembelajaran Artikulasi Untuk Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Siswa

pada Mata Pelajaran Ips Materi Hidrosfer Kelas VII H SMP Negeri 3

Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014”. Penelitian ini merupakan Penelitian

Tindakan Kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII-H SMP Negeri  3

Kartasura tahun  pelajaran  2013/2014 dengan  jumlah siswa 30 yang

terdiri dari 15 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Penelitian ini

dilaksanakan dalam dua Siklus tindakan. Data hasil penelitian diperoleh dari

hasil observasi selama kegiatan pembelajaran menggunakan lembar observasi,

tes, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pembelajaran

artikulasi dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran ips materi hidrosfer kelas VII H SMP Negeri 3 kartasura tahun

pelajaran 2013/2014. Perbedaan pada penelitian ini judul  pada penelitian ini

adalah penerapan model pembelajaran artikulasi untuk meningkatkan proses

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Materi Hidrosfer Kelas VII H

SMP Negeri 3 Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014. pada penelitian ini

bahwa artikulasi merupakan model pembelajaran, sementara menurut Agus

Suprijono (2015:146) artikulasi merupakan bagian dari model pembelajaran

kooperatif. maka artikulasi adalah model pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi. Pada penelitian Septiana Eka Kurniawati (2014) dalam judul

dikatakan bahwa model pembeajaran artikulasi namun dalam pembahasan
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mengatakan artikulasi adalah model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu dilaksanakan pada 2 siklus, sementara

dalam penelitian yang peneliti lakukan penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus.

Persamaan penelitian ini adalah dalam penggunaan metodenya yaitu

penelitian tindakan kelas.

2. Yohanes Sulistyo (2011) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar

Melalui Model Pembelajaran Artikulasi dalam Pelajaran Sejarah Siswa Kelas

X-3 SMA Negeri 15 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011”. Penelitian ini

merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa

kelas X-3 yang berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data yang

digunakan yaitu Tes, angket, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data

menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelajaran sejarah dengan model pembelajaran artikulasi dapat meningkatkan

hasil belajar siswa kelas X-3 SMA Negeri 15 Semarang tahun ajaran

2010/2011. Perbedaan penelitian ini adalah artikulasi merupakan bagian dari

model pembelajaran, sedangkan menurut Agus Suprijono (2015:146)

artikulasi merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Penelitian

ini menunjukkan dalam mata pelajaran sejarah dengan menggunakan model

pembelajaran artikulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model

pembeljaran kooperatif tipe artikulasi tidak hanya  dapat di terapkan pada

mata pelajaran sejarah saja namun dapat juga diterapkan pada mata pelajaran

geografi.
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C. Kerangka Pikir

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jika dalam

pembelajaran tidak efektif maka hasil belajar akan kurang baik. Hasil belajar siswa

adalah kemampuan-kemapuan yang dimiliki siswa setelah meneriman pengalaman

belajarnya. Hasil belajar menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Jika hasil belajar

siswa belum sesuai dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) terdapat beberapa

faktor kesalahan dalam proses pembelajaran dan memungkinkan aktvitas dan

motivasi belajar siswa rendah.

Motivasi di dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga

pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya

dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar dan untuk meningkatkan

hasil belajar. Jika siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran maka

aktivitas belajar siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses

pembelajaran geografi jika terdapat rendahnya motivasi dan aktivitas belajar siswa

akan berdampak pada rendahnya hasil belajar sehingga memerlukan suatu metode

yang tepat agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan model

pembelajaraan kooperatif tipe artikulasi. Artikulasi adalah model pembelajaran tipe
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kooperatif yang penekanannya pada komunikasi siswa kepada teman satu

kelompoknya, karena disana ada proses wawancara pada teman satu kelompoknya

sehingga dapat melatih daya serap pemahaman dari orang lain dan melatih interaksi

menjadi lebih mudah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka diperlukan upaya dalam proses pembelajaran

kooperatif tipe artikulasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran

geografi di SMA Negeri 1 Natar kelas X-9 pada tahun pelajaran 2015/2016.

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka secara sederhana dapat disajikan dalam

paradigma kerangka pikir berikut ini:

Gambar 1. Kerangka Pikir

Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe

Artikulasi

Aktivitas Belajar
Siswa

Hasil Belajar
Siswa

Motivasi Belajar
Siswa
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D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sumadi Suryabrata (2010:21) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap

masalah penelitian, yang kebenarannya masih diuji secara empiris. Hipotesis tindakan

dalam penelitian ini adalah

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan

aktivitas belajar geografi kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar tahun pelajaran

2015/2016.

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan

motivasi geografi kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar tahun pelajaran 2015/2016.

3. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan

hasil belajar geografi kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar tahun pelajaran

2015/2016.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan

Kelas (PTK). Menurut Samsu Sumadoyo (2013:20) hakikat dari penelitian tindakan

kelas merupakan ragam penelitian pembelajaran yang berkonteks kelas yang

dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang

dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-

hal baru pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Sedangkan

menurut Kunandar (2010:45) mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai

berikut:

“Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan
(Action Research) yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti
dikelasnya atau bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan jalan
merancang, melaksanakan, dan merefleksi tindakan secara kolaboratif dan
partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) proses
pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) tertentu dalam suatu
siklus”.
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B. Lokasi, Subyek dan Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek yang diteliti adalah siswa kelas X-9 di SMA Negeri 1

Natar sebanyak 40 siswa pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2. Jumlah siswa kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-laki 15

2. Perempuan 25

Jumlah 40

Sumber : Observasi pendahuluan pada siswa kelas X-9 SMAN 1 Natar tahun 2015.

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek yang menjadi variabel penelitian adalah :

1. Aktivitas belajar siswa

2. Motivasi belajar siswa

3. Hasil belajar siswa

4. Model pembelajaran kooperatif tipe Artikulasi untuk meningkatkan aktivitas,

motivasi dan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Natar.
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C. Definisi Operasional Tindakan

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Artikulasi

Model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi adalah suatu model pembelajaran yang

dirancang agar mengkondisikan siswa dalam berinteraksi dan komunikasi dalam

kelompok kecil serta semua siswa dapat terlibat dalam pembelajaran sehingga

menuntut siswa menjadi aktif. Jadi dalam proses pembelajaran ini siswa dapat

melatih daya serap pemahaman dari orang lain, siswa dapat meningkatkan partisipasi

dan membuat interaksi menjadi lebih mudah dalam kegiatan pembelajaran sedangkan

yang menjadi fokus guru adalah memberikan tindakan refleksi dari proses

pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru harus melihat dan memperbaiki proses

pembelajaran yang ada pada setiap kelas sehingga nantinya masalah yang ada dapat

terselesaikan.

Penulis akan menggunakan metode pembelajaran ini sebanyak tiga kali untuk melihat

peningkatan hasil belajar siswa kelas X-9 di SMA Negeri 1 Natar tahun pelajaran

2015-2016. Model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi ini dapat dikatakan berhasil

dengan melihat peningkatan aktivitas, motivasi dan hasil belajar pada setiap siklus.

Hasil belajar yang diharapkan adalah sebesar 75% siswa yang mendapatkan nilai > 72

dan didalamnya terdapat peningkatan aktivitas, motivasi belajar siswa dan

peningkatan dalam pemahaman materi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
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2. Aktivitas Belajar

Pelaksanaan tindakan ini terdapat aktivitas yang diamati yaitu aktivitas belajar siswa,

dilakukan melalui observasi. Data aktivitas siswa diperoleh dari pengamatan

dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran pada

setiap siklus. Aspek yang diamati adalah aktivitas on task atau siswa terlibat aktif

dalam pembelajaran.

Data yang diperoleh dari mengamati lembar observasi yang berisi aktivitas on task:

berbicara yang relevan dengan topik atau materi, memperhatikan penjelasan topik

atau materi, mencatat topik atau materi, mengerjakan tugas yang diberikan guru,

mengajukan pertanyaan sesuai topik materi yang dibahas, mengemukakan tentang

topik tertentu, inovatif dan kreatif dalam menggunakan media tertentu yang

mendukung topik atau materi pembelajaran. Maka indikator aktivitas belajar siswa

yang diamati sebagai berikut:

1. Memperhatikan penjelasan topik atau materi.

2. Mencatat topik atau materi.

3. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

4. Bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

Untuk mengukur aktivitas belajar siswa dalam lembar observasi, aktivitas di ukur

dengan lima interval skor, yaitu: Sangat aktif dengan skor 5, Aktif dengan skor 4,

Cukup aktif dengan skor 3, Kurang aktif dengan skor 2, dan Sangat tidak aktif dengan

skor 1. Pembelajaran dikatakan efektif apabila aktivitas belajar siswa mencapai 75%.
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3. Motivasi Belajar

Peran motivasi bagi siswa dalam belajar sangat penting karna dengan adanya

motivasi akan meningkatkan keinginan yang kuat dan daya dorong yang kuat dalam

diri peserta didik untuk belajar secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan

mencapai tujuan pembelajaran. Data motivasi belajar siswa diperoleh dari observasi

atau pengamatan pada setiap siklus selama proses pembelajaran berlangsung.

Dari pendapat Sudjana (2010:61) mengemukakan bahwa kriteria dalam menilai

motivasi belajar siswa yaitu : Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran,

Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya, Tanggung jawab siswa

dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap

stimulus yang diberikan guru, dan rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas

yang diberikan. Maka diambil 10 pernyataan untuk lembar observasi motivasi belajar

siswa yaitu :

1. Perhatian

2. Tertarik untuk bertanya

3. Tertarik untuk menjawab pertanyaan

4. Berani tampil didepan kelas

5. Bersungguh-sungguh dalam belajar

6. Bersemangat dalam pembelajaran

7. Bergembira dalam pembelajaran

8. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan
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9. Kehendak untuk bekerjasama dengan kelompok

10. Merasa senang dan puas dalam pembelajaran

Untuk mengukur motivasi siswa dalam lembar observasi dengan indikator kinerja

tersebut digunakan empat interval skor dalam setiap indikator minat, yaitu: Sudah

membudaya (SM) = 4 (empat), Mulai berkembang (MB) = 3 (tiga), Mulai  terlihat

(MT) = 2 (dua) dan Belum terlihat (BT) = 1 (satu) dengan Rentang skor : Skor total

lebih dari 33 (sangat baik), Skor total 27-32 (baik), 21-26 (cukup termotivasi) dan 10-

20 (kurang termotivasi). Skor maksimal  40 dan minimal 10. Pembelajaran dikatakan

efektif apabila motivasi belajar siswa mencapai 75%.

4. Hasil Belajar

Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan mengadakan tes di setiap akhir

pembelajaran pada setiap siklus. Jumlah soal yaitu 10 soal pilihan jamak dan 2 soal

esay pada setiap akhir siklusnya sesuai dengan materi pembelajaran. Sebuah kegiatan

pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa sudah mencapai KKM

(Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM yang ditetapkan di SMAN 1 Natar pada mata

pelajaran geografi kelas X yaitu siswa dikatakan tuntas apabila mendapatkan nilai 72

atau lebih. Dan peningkatan hasil belajar yang diharapkan adalah sebesar 75% siswa

yang tuntas sehingga dapat mencapai indikator keberhasilan.
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D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data dan Jenis Data

a) Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Siswa kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar

2) Seorang peneliti

3) Seorang guru mata pelajaran atau guru mitra yaitu guru geografi di SMA

Negeri 1 Natar Ibu Indati, S.Pd.

b) Jenis data

Jenis data yang diperoleh selama penelitian meliputi data kuantitatif dan data

kualitatif yang terdiri dari:

1) Data hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran

2) Hasil belajar siswa

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a) Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas belajar siswa dalam

pembelajaran. Observasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah observasi
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langsung terhadap aktivitas dan motivasi belajar siswa selama kegiatan belajar

mengajar berlangsung dengan menggunakan lembar observasi.

b) Teknik Tes

Tes adalah cara untuk mendapatkan data dalam mengukur kemampuan siswa yang

bersifat kognitif. Tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar geografi

yang dilakukan pada setiap awal dan akhir siklus, jenis tes yang digunakan berupa tes

pilihan ganda.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk gambar, tulisan,

ataupun foto-foto hasil kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini dokumnetasi

yang digunakan adalah foto-foto kegiatan belajar siswa.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tindakan merupakan langkah-langkah sistematis dan logis dalam

rangka mencari kebenaran ilmiah. Dalam tradisi penelitian tindakan prosedur yang

digunakan menggunakan sistem daur, yaitu suatu kajian terhadap tindakan

pembelajaran dan dampaknya atau hasilnya yang dilakukan secara bertahap,

berulang-ulang, dan terus menerus sampai batas ditemukannya tindakan dan hasil

yang ideal. Pada penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan 3 siklus. Pada siklus I

jika hasil pembelajaran masih belum mencapai indikator keberhasilan maka
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dilakukan refleksi untuk pelaksanaan siklus II. Jika pada siklus II sudah terjadi

peningkatan hasil belajar dan sudah mencapai indikator keberhasilan maka cukup

sampai siklus II saja, tetapi jika masih belum mencapai indikator keberhasilan maka

dilakukan refleksi untuk melanjutkan ke siklus III. Pada siklus III sudah mencapai

indikator maka dicukupkan sampai siklus ke III. Penelitian tindakan kelas pada

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi untuk meningkatkan hasil

belajar siswa SMAN 1 Natar tahun 2015/2016 ini dilaksanakan dengan proses

berdaur yang terdiri dari empat tahap, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan

dan refleksi. Dan rangkaian tahapan tersebut dilakukan dengan siklus yang berulang.
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Gambar 2. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Sumber : Arikunto, Suharsimi dkk. 2009 : 16
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Rencana pelaksanaan pada penelitian ini tiga siklus, dengan setiap siklus terdiri dari

empat tahap yaitu :

a) Perencanaan (Plan)

Rencana Tindakan (action plan) adalah persiapan, prosedur dan strategi yang

akan dilakukan oleh guru peneliti dalam rangka melakukan tindakan atau

perlakuan terahadap siswa dalam proses belajar mengajar.

b) Pelaksanaan (Action)

Pelaksanaan tindakan adalah kegiatan yang dilakukan ke dalam konteks proses

belajar mengajar yang sebenarnya. Guru peneliti mempraktekkan pelaksanaan

tindakan ini sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.

c) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan berfungsi sebagai proses dokumentasi dampak dari tindakan bersama

prosesnya. Guru peneliti dan guru mitra mencatat dan mengamati kondisi siswa

mulai dari masuk kelas sampai berakhirnya jam pelajaran.

d) Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan mengingat dan merenungkan kembali suatu

pencapaian tindakan dan hasil atau dampaknya persis seperti yang telah dicatat

dalam observasi. Pada tahap ini peneliti dan kolaborasi mendiskusikan hasil

pengamatan selama tindakan berlangsung. Kekurangan yang ditemui pada siklus

sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindakan pada siklus

berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga siklus berikutnya akan berjalan lebih

baik dari pada siklus sebelumnya.
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Tahap-tahap dan siklus tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan perencanaan tindakan dengan rincian sebagi berikut :

a) Membuat silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai

dengan materi yang akan diajarkan dengan  menggunakan  model

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi.

b) Mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada siswa.

c) Mempersiapkan soal pre test untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan

soal post test untuk mengetahui hasil belajar siswa.

d) Mempersiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan motivasi siswa.

e) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran sebagai kolaborasi saat

pelaksanaan tindakan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Dalam tahap ini menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Guru peneliti membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi dan motivasi.

2. Guru peneliti mengadakan pre test untuk mengetahui kemampuan awal siswa.

3. Guru peneliti menyampaikan materi pembelajaran yang akan di sajikan

dengan menggunakan media gambar yang sesuai dengan standar kompetensi.

4. Guru peneliti membentuk kelompok berpasangan dua orang.
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5. Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah pasangan untuk menceritakan

materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil

membuat catatan-catatan kecil, kemudian keduanya berganti peran. Begitu

juga kelompok lainnya.

6. Guru menugaskan siswa secara bergiliran atau diacak untuk menyampaikan

hasil wawancaranya dengan teman pasangannya hingga sebagain siswa sudah

menyampaikan hasil wawancaranya.

7. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum

dipahami siswa.

8. Guru peneliti bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

artikulasi.

9. Guru peneliti memberikan post test untuk melihat ketercapaian kompetensi

dasar.

c. Observasi

Observasi dilaksanakan pada saat pelaksanaan tindakan yaitu selama  proses

pembelajaran mengamati, mencatat dan mendokumentasikan  tindakan pembelajaran

serta berbagai perubahan kondisi kelas yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan

dengan menggunakan lembar observasi. Observasi difokuskan pada aktivitas siswa

selama kegiatan pembelajaran dan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran

sesuai dengan lembar observasi yang telah disiapkan.
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d. Refleksi

Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai dilanjutkan dengan tahap refleksi yang

dilaksanakan bersama guru mitra dengan mendiskusikan hasil pengamatan untuk

mengetahui hasil pembelajaran pada siklus I serta untuk mengetahui kelebihan dan

kekurangan proses pembelajaran pada siklus I. Selanjutnya hasil analisis dan refleksi

pada siklus pertama ini untuk merencanakan perbaikan pada pelaksanaan proses

pembelajaran siklus selanjutnya. Pada siklus II pelaksanaan tindakan yang dilakukan

yaitu dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. Jika

pada siklus II sudah tercapai indikator keberhasilan, maka pada siklus ke III

dilakukan pemantapan agar hasil belajar lebih meningkat. Dalam kegiatan

pembelajaran hal-hal yang bersifat baik dan positif tetap dipertahankan sedangkan

yang bersifat kekurangan harus diperbaiki supaya pembelajaran selanjutnya lebih

baik dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut

Pargito (2011:127), analisis deskriptif yaitu suatu analisis terhadap suatu keadaan

atau gejala yang diuraikan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan hingga

akhir penelitian.
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a. Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi. Setiap siswa diamati aktivitasnya

dalam setiap pertemuan dengan menggunakan lembar observasi sesuai dengan

indikator yang telah ditentukan. Setelah selesai observasi dihitung jumlah aktivitas

yang dilakukan siswa lalu dinyatakan dalam bentuk persen dengan menggunakan

rumus seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2001:69), yaitu sebagai berikut:

Keterangan: %Ai = Presentase aktivitas siswa

Na = Banyaknya aktivitas yang terkategori aktif

N = Banyaknya siswa yang diamati

Siswa dikategorikan aktif apabila persentase aktivitasnya mencapai 75% atau lebih.

Selanjutnya, untuk menetukan persentasi siswa yang aktif digunakan rumus yaitu

sebagai berikut: %As = ∑ x 100
Keterangan : % As = Persentase siswa aktif

∑ As = Banyaknya siswa yang aktif

N = Banyaknya siswa yang hadir

% = 100%
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b. Data Motivasi siswa

Untuk menghitung nilai motivasi siswa menggunakan rumus yang di kemukakan oleh

Purwanto (2008: 102), yaitu sebagai berikut :

N = R   x  100
SM

Keterangan :

N = nilai yang dicari

R = skor yang diperoleh

SM = skor maksimum

100 = bilangan tetap

Selanjutnya nilai yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kategori perolehan motivasi siswa.

Rentang Nilai Kategori

81-100 Sangat Baik

66-80 Baik

51-65 Cukup

0-50 Kurang

Untuk menghitung persentase motivasi belajar siswa menggunakan rumus :

P = ∑siswa yang mencapai kategori ≥baik x 100%

∑siswa



51

c. Hasil Belajar

Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menerapkan tipe pembelajaran

artikulasi yang diambil dari persentase ketuntasan belajar siswa setelah diadakan tes

pada setiap akhir siklus. Menurut KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang

diterapkan di SMAN 1 Natar, siswa yang dikatakan tuntas jika mendapatkan nilai 72

atau lebih. Untuk menentukan persentase siswa tuntas setiap siklusnya digunakan

rumus seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2001 : 69), yaitu sebagai berikut:

%At =
∑

x 100 %

Keterangan :

%At = Persentase siswa tuntas belajar
∑ At = Banyaknya siswa yang tuntas belajar
N = Banyaknya siswa yang hadir.

Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata kelas digunakan rumus sebagai berikut :

X =
∑

Keterangan :

x = Nilai rata-rata kelas

∑ Ns = Jumlah nilai tes seluruh siswa

N = Banyaknya siswa yang hadir
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G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dikatakan

berhasil apabila:

1. Adanya peningkatan aktivitas, motivasi dan hasil belajar siswa kelas X-9

SMA Negeri 1 Natar pada setiap siklusnya.

2. Pembelajaran di kelas dianggap tuntas apabila ≥75% dari jumlah siswa

mendapat nilai ≥72, maka pembelajaran dikatakan berhasil.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab IV dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan

aktivitas belajar geografi siswa kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar pada setiap

siklusnya dengan menampilkan media gambar, media power point, tanya

jawab dan diskusi dengan kelompoknya pada materi hidrosfer yang

dilaksanakan sebanyak 3 siklus.

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan

motivasi belajar geografi siswa kelas X-9 SMA Negeri 1 Natar pada setiap

sikulsnya dengan memberikan motivasi atau penguatan di awal pembelajaran

dan memberikan reward dalam pembelajaran.

3. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan

hasil belajar geografi siswa kelas X-9 di SMA Negeri 1 Natar pada setiap

siklusnya.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan :

1. Bagi Siswa

Bagi siswa dalam pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi

ini siswa mengenal lebih banyak berbagai macam model pembelajaran yang

menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa diharapkan dapat mengikuti

kegiatan pembelajaran dengan baik dalam kegiatan pembelajaran sehingga

dapat meningkatkan aktivitas belajar, motivasi belajar dan hasil belajar siswa.

2. Bagi Guru

Guru dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam kegiatan

pembelajaran salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe artikulasi sebagai alternatif untuk dapat meningkatkan aktivitas

belajar siswa, motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa.

3. Bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah dapat memberikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang

menunjang dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk

meningkaatkan aktivitas belajar, motivasi belajar dan hasil belajar siswa.
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