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ABSTRAK

PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN AKROSTIK TERHADAP
PRESTASI BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN

IPS SISWA KELAS V SD NEGERI 1 PALAPA
KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

DWI MARINA SARI S

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar siswa
dalam mata pelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa Bandar
Lampung. Tujuan penelitian untuk menyelesaikan pengaruh teknik
pembelajaran akrostik terhadap prestasi belajar siswa. Metode yang
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain pretest-
posttest control group design. Data dijaring dengan menggunakan teknik
simple total sampling yaitu seluruh siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa.
Data dianalisis dengan statistik parametrik menggunakan uji T atau T test.
Hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok
eksperimen sebelum dan setelah penerapan teknik pembelajaran akrostik
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS.

Kata kunci: IPS, prestasi belajar, teknik pembelajaran akrostik.
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ABSTRACT

THE EFFECT OF ENROSTIC LEARNING TECHNIQUES
AGAINST STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN STUDY

EYE IPS STUDENT CLASS V SD NEGERI 1 PALAPA
KOTA BANDAR LAMPUNG

By

DWI MARINA SARI S

Problems in this study is the low achievement of students in the subjects of
social studies students of class V SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung.
The purpose of research to solve the influence of akrostik learning
techniques on student achievement. The method used is quantitative
research method with pretest-posttest control group design design. The
data is collected by using simple total sampling technique that is all
students of grade V SD Negeri 1 Palapa. Data were analyzed with
parametric statistics using T or T test. The results of the study there are
significant differences in the experimental group before and after the
application of acrostic learning techniques on student achievement on the
subjects of social studies.

Keywords: IPS, learning achievement, acrostic learning techniques.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UUD 1945 pasal 31 ayat 5 disebutkan bahwa “Pemerintah

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia”.

Pernyataan di atas, dapat diasumsikan bahwa pendidikan mempunyai

peranan yang sangat penting dalam suatu negara untuk menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas. Demi kemajuan peradaban serta

kesejahteraan masyarakat di negara itu sendiri, setiap negara mempunyai

kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya. Dalam menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas dibutuhkan perkembangan individu dan

perkembangan masyarakatdan dapat dilihat dari perkembangan

pendidikannya.

Pendidikan sekolah menjadi prioritas utama tempat terjadinya suatu proses

pendidikan berlangsung. Meskipun sekolah bukan satu-satunya tempat untuk

belajar. Proses pendidikan atau pembelajaran berlangsung dimana saja dan

kapan saja. Namun tentunya akan berbeda dengan sekolah. Di sekolah

terdapat fasilitas belajar yang lebih memadai. Ada guru sebagai pembimbing,
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ruangan kelas yang kondusif dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat

mempermudah proses belajar.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu terus mengadakan upaya untuk

meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya

diantaranya dengan adanya perbaikan kurikulum. Namun untuk menjadikan

anak didik sebagai pelajar yang berkualitas, bukanlah hal yang mudah,

banyak hal yang harus dipenuhi. Pemahaman tentang karakteristik peserta

didik perlu dilakukan.Dalam hal inilah keprofesionalan guru dituntut.

Diperlukan adanya kompetensi profesional untuk menciptakan terjadinya

proses pembelajaran yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang

efektif dan efisien,yang dapat diterapkan melalui teknik-teknik yang

mendukung, salah satunya adalah teknik akrostik.

Ketercapaian peserta didik dalam prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa

faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat

berupa faktor biologis (kondisi umum jasmani) atau faktor psikologis

(inteligensi, sikap, minat, bakat dan motivasi). Sedangkan faktor eksternal

dapat berupa faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan

masyarakat dan waktu belajar.

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional KTSP mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial memiliki tujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai

berikut:

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dan lingkungannya.
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin

tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social.

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan

kemanusiaan.

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Khusus terhadap mata pelajaran IPS, kemudian dilihat dari faktor internal

yaitu sikap dan minatsiswa. Penulis berfikir bahwa penggunaan teknik belajar

akan berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik. Penanaman  nilai

karakter sangat baik diterapkan sedini mungkin kepada siswa dalam proses

pembelajaran. Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki beberapa teknik

pembelajaran, antara lain teknik plesetan kata, teknik mengingat gambar,

teknik meringkas, dan teknik akrostik.

Semua teknik pembelajaran memiliki tujuan yang sama yaitu agar pelajaran

yan tersampaikan dapat diterima siswa dan menigkatkan prestasi belajar

siswa, yang membedakan dari setiap teknik pembelajaran adalah seberapa

lama pelajaran itu dapat tersimpan diingatan jangka panjang siswa dan

mengaplikasikan teori kedalam kehidupan sehari-hari.

Belajar IPS memerlukan konsentrasi yang baik serta kesiapan dari peserta

didik untuk memahami pelajaran. Peserta didik menganggap pelajaran

IPSpelajaran yang banyak hafalan yang memusingkan, sulit dan membuat

bingung peserta didik.Guru harus memperhatikan pemilihan metode, strategi,

teknik pembelajaran, media, dan alat sumber belajar dalam proses
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pembelajaran IPS agar tercipta suasana kelas yang menarik dan

menyenangkan yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan keaktifan

belajar siswa, sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa.

Sesuai dengan pendapat Dimyati dan Mudjiono (2009: 5) Pembelajaran

adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk

membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan

sumber belajar. UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar. Menurut Mario Seto (2011 : 17) akrostik adalah kata yang

menggunakan huruf pertama untuk membuat satu frase guna membantu

mengingat daftar.

Seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkan program pembelajaran

yang optimal, sehingga terwujud proses pembelajaran yang efektif dan

efesien. Belajar merupakan proses yang sangat penting dilakukan oleh siswa,

karena tanpa adanya hasil belajar yang memadai mereka akan kesulitan dalam

menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat. Proses mengajar

mempunyai dua aspek yaitu aspek ideal dan aspek teknis. Secara ideal harus

diingat bahwa program belajar mengajar adalah sarana untuk mencapai tujuan

pendidikan. Oleh karena itu, yang harus menjadi pedoman utama adalah

bagaimana mengusahakan perkembangan anak didik yang optimal.

Dari hal tersebut penggunaan teknik akrostik akan sangat membantu guru

dalam menyampaikan materi pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena
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pada dasarnya peserta didik di tingkat sekolah dasar masih sangat tertarik

dengan hafalan yang pendek-pendek disertai intonasi dan gaya yang lucu.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan oleh penelitidi SD Negeri 1

Palapa Bandar Lampung pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih

bersifat teacher oriented (dominasi guru), guru belum menggunakan teknik

belajar yang diyakini baik untuk meningkatkan prestasi belajar siswa,

sehingga membuat pembelajaran menjadi tidak berkesan, dan siswa menjadi

pasif. Kurangnya kecakapan guru dalam pemilihan strategi, media, metode,

teknik, dan alat sumber belajar dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial mengakibatkan siswa menganggap proses pembelajaran membosankan

dan monoton sehingga siswa memilih mengobrol dengan kawan masing-

masing. Akibatnya prestasi belajar siswa rendah dilihat masih banyak siswa

masih banyak yang mendapat nilai dibawah KKM≤ 70. Hal ini di tunjukan

dengan prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa pada ulangan

semester Ganjil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran

2016.didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 1.1 Daftar Nilai Ujian Tengah Semester IPS Kelas V Semester Ganjil
Tahun Ajaran 2016

No Kelas
Jumlah
Siswa

Jumlah
Seluruh
Siswa

KK
M

Jumlah Siswa
yang Nilainya

dibawah KKM

Persentase
Siswa yang

Kurang dari
KKM

P L
1 V A 22 11 33 <70 20 65 %
2 V B 11 22 33 >70 13 30 %

Jumlah
Siswa

33 33 66 32 33 49 %

Sumber: Wali kelas VA dan VB SD Negeri 1Palapa Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016.
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Berdasarkan Tabel 1.1 di atas sebanyak 49% siswa yang memperoleh nilai di

bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan nilai <70. Ada sebanyak

32 siswa dari 66 siswa yang dapat mencapai daya serap materi. Berdasarkan

kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar IPS siswa kelas V

semester ganjil  SD Negeri 1 Palapa tahun pelajaran 2016 relatif rendah.

Menurut Muhibbin (2008: 132) prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh

faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang diduga

mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu motivasi belajar, sedangkan faktor

eksternal adalah teknik pembelajaran. Teknikpembelajaran di sekolah

merupakan faktor yang mempengarui proses pembelajaran secara langsung.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka sekolah harus menciptakan

suatu teknik pembelajaran yang efektif untuk belajar serta tersedianya media

pembelajaran. Lingkungan belajar di sekolah yang kondusif tersebut, siswa

akan merasa nyaman dalam belajar, sehingga ilmu yang disampaikan oleh

seorang guru akan mudah dipahami.

Teknik pembelajaran yang efektif itu juga merupakan salah satu faktor

pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri dalam proses

pembelajaran, sehingga menciptakan semangat dan ketertarikan siswa dalam

belajar dan siswa akan lebih mudah untuk mencapai prestasi belajar yang

maksimal. Tetapi pada kenyataannya teknikpembelajaran di sekolah pada SD

Negeri 1 Palapa kurang efektif yaitu pada saat guru menjelaskan materi

banyak siswa yang tidak memperhatikan, mengantuk dan mengobrol. Karena



7

guru tersebut hanya menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan

teknik pembelajaran sehingga siswa kurang tertarik.

Menurut Iskandar (2012: 182) faktor yang turut serta mempengaruhi prestasi

belajar siswa adalah motivasi belajar siswa. Sardiman (2014: 75) menyatakan

motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual,

peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang

dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat, akan

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.

Prestasi belajar IPS di SD Negeri 1 Palapa tidak akan tercapai secara

maksimal apabila siswa tidak memiliki motivasi belajar, khususnya di

sekolah dasarkarena keadaan di lapangan tentang motivasi belajar siswa

masih sangat kurang yang diberikan oleh guru, sehingga rendahnya motivasi

belajar dalam mata pelajaran IPS adalah masalah yang terjadi pada SD Negeri

1 Palapa Kota Bandar Lampung.

Adanya motivasi yang kuat akan menimbulkan sikap positif terhadap suatu

objek, karena motivasi yang kuat akan memberikan perasaan senang, tidak

cepat bosan, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas belajar.

Begitu juga dengan sikap yang dimiliki siswa, apabila siswa memiliki sikap

positif terhadap pelajaran, maka siswa tersebut akan menunjukkan

kesungguhan dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru,

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, serta sanggup menghadapi

kesulitan dalam pelajaran. Sebaliknya apabila siswa memiliki sikap yang

negatif, maka siswa akan memiliki perasaan tidak senang terhadap pelajaran
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serta tidak sanggup untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang timbul

dari pelajaran yang tidak disenangi.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengangkat sebuah

judul penelitian yaitu“Pengaruh Penerapan Teknik Pembelajaran

Akrostik terhadap Prestasi Belajar dalam Mata Pelajaran IPS Kelas V

Sd Negeri 1 Palapa”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai

berikut, yaitu:

1. Prestasi belajar siswa kurang maksimal dari jumlah 66 siswa terdapat 33

siswa yang tidak mencapai kkm <70

2. Persepsi siswa menganggap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial jenuh

hanya bersifat hafalan disebakan guru lebih sering menggunakan metode

ceramah dalam proses pembelajaran.

3. Aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang aktif

4. Kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPS disebabkan

proses pembelajaran yang monoton

5. Guru belum menerapkan teknik pembelajaran akrostik pada mata pelajaran

IPS untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dibatasi hanya pada

pengaruh teknik pembelajaran akrostik terhadap prestasi belajar Ilmu

Pengeahuan Sosial siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka didapat masalah pada

penelitian ini yaitu banyaknya siswa yang tidak mencapai nilai KKM

sehingga prestasi belajar IPS peserta didik

masih rendah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah

ada pengaruh teknik pembelajaran akrostik terhadap prestasi belajar siswa

dalam mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri 1 Palapa tahun ajaran 2016”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan  penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

pengaruh teknik pembelajaran akrostik terhadap prestasi belajar siswa dalam

mata pelajaran IPS V SD Negeri 1 Palapa tahun ajaran 2016.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilaksanakan agar bermanfaat secara teoritis dan

praktis :
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1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan wawasan

dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya PGSD yang

nantinya setelah menjadi guru dapat membantu siswa dalam

meningkatkan prestasi belajar disekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

2) Dapat meningkatkan pemahaman dan daya serap siswa terhadap

materi.

b. Bagi Guru

1) Dapat memperbaiki proses pembelajaran IPS di kelas.

2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam teknik

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar IPS siswa.

3) Membantu dalam pencapaian ketuntasan belajar siswa.

c. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan referensi

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan  menunjang

peningkatan mutu pendidikan

d. Bagi Peneliti Lain

Memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin

meneliti tentang penerapan teknik pembelajaran akrostik agar

melakukan inovasi-inovasi baru sehingga perkembangan pendidikan

selalu berkembang dari masa ke masa.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan permasalahan dari penelitian yang akan

dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Sifat penelitian ini adalah pengaruh teknik pembelajaran akrostik

terhadap prestasi belajar siswa.

2. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa Kota

Bandar Lampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016.

3. Obyek penelitian adalah prestasi belajar IPS siswa.

4. Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016

Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Belajar

1. Behaviorisme

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage

dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar

yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek

pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik.

Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai

hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-

responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif.

Respons atau perilaku tertentu menggunakan metode pelatihan atau

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan

penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman.

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons

(Slavin, 2000). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat

menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar

yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa

respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar,
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sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan pebelajar terhadap

stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara

stimulus dan respons tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat

diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan

respons, oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa

yang diterima oleh pebelajar (respons) harus dapat diamati dan diukur.

Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu

hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku

tersebut.

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor

penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan (positive

reinforcement) maka respons akan semakin kuat. Begitu pula bila respons

dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka respons juga

semakin kuat.

Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik (Gagne, 1984),

meliputi:

a. Reinforcement and Punishment;
b. Primary and Secondary Reinforcement;
c. Schedules of Reinforcement;
d. Contingency Management;
e. Stimulus Control in Operant Learning;
f. The Elimination of Responses.

2. Kognitivisme

Salah satu aliran yang memiliki pengaruh terhadap praktik belajar yang

dilaksanakan di sekolah adalah aliran psikologi kognitif. Aliran ini telah
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memberikan kontribusi terhadap penggunaan unsur koqnitif atau mental

dalam proses belajar.berbeda dengan aliran behavioristik yang

memandang belajar sebagai kegiatan yang mekanistik , tetapi lebih dari

itu, kegiatan juga melibatkan kegiatan mental yang ada didalam diri

individu yang sedang belajar. Oleh karena itu, menurut aliran kognitif,

belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai,

mengingat dan menggunakan pengetahuan. Sehingga perilaku yang

tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan

proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan dan lain

sebagainya Baharudin & Wahyuni, (2007 : 88).

Menurut perspektif psikolog kognitif , belajar pada asanya adalah

peristiwa mental bukan peristiwa behavioral (yang bersifat jasmaniah)

meskipun hal hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam

hampir setiap peristiwa belajar siswa. Secara lahiriah seorang anak yang

sedang belajar membaca dan menulis, misalnya tentu menggunakan

perangkat jasmaniah (dalam hal ini mulut dan tangan) untuk mengucap

kata dan menggoreskan pena. Akan tetapi, perilaku mengucapkan kata-

kata dan menggoreskan pena yang dilakukan anak tersebut bukan semata-

mata respons atas stimulus (rangsangan) yang ada, melainkan yang lebih

penting karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya (Syah,

1999:111).

Pandangan kognitivisme ini membawa kepada sebuah pemahaman bahwa

pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan
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melalui tindakan, yakni belajar. Bahkan, perkembangan kognitif anak

bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan

berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, proses pembelajaran juga

sangat berkaitan erat dengan pembentukan dan penggunaan kemampuan

berpikir. Peserta didik akan lebih mudah mencerna konsep dan ilmu

pengetahuan apabila di dalam dirinya sudah ada struktur dan strata

intelektual, sehingga ketika ia berhadapan dengan bahan atau materi

pembelajaran, ia mudah menempatkan, merangkai dan menyusun alur

logis, menguraikan dan mengobjeksinya.

3. Konstruktivisme

Faham konstruktivis memandang bahwa pengetahuan merupakan

konstruksi (bentukan) dari orang yang mengenal sesuatu (skemata).

Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain, karena

setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya.

Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif yang di dalamnya

terjadi asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan

sehingga terbentuk suatu skema (jamak: skemata) yang baru.

Pengetahuan dalam pengertian konstruktivisme tidak dibatasi pada

pengetahuan yang logis dan tinggi. Pengetahuan di sini mengacu pada

pembentukan gagasan, gambaran, pandangan akan sesuatu atau gejala

sederhana. Dalam konstruktivisme, pengalaman dan lingkungan kadang

memiliki arti yang lain dengan arti sehari-hari. Pengalaman tidak harus

selalu pengalaman fisis seseorang seperti melihat, merasakan dengan
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inderanya, tetapi dapat pula pengalaman mental yaitu berinteraksi secara

pikiran dengan suatu objek. Dalam konstruktivisme, siswa sendiri yang

aktif dalam mengembangkan pengetahuan.

Putrayasa (2010; 21) menyatakan bahwa belajar menurut pandangan

konstruktivis lebih diarahkan pada terbentuknya makna pada diri

pemelajar atas apa yang dipelajarinya berdasarkan pengetahuan dan

pemahaman mereka sebelumnya. Dalam proses ini lebih ditekankan pada

terbentuknya hubungan-hubungan makna antara pengetahuan yang telah

ada dan pengetahuan baru dengan fasilitasi kreativitas guru selaku

mediator pembelajaran. Dalam kerangka konstruktivis, belajar dimaknai

sebagai suatu upaya pengkonstruksian pengetahuan oleh individu sebagai

pemberian makna atas data sensori yang berkaitan dengan pengetahuan

yang telah ada sebelumnya (Tasker, 1992).

Konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan bukanlah kumpulan

fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai

konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun

lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan

tersedia, kemudian orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah

suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat

mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru.

Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari

seseorang yang telah mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang

belum memiliki pengetahuan tersebut. Bila guru bermaksud untuk
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mentransfer konsep, ide, dan pengetahuannya tentang sesuatu kepada

siswa, pentransferan itu akan diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh

siswa sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.

Menurut teori konstruktivisme, yang menjadi dasar bahwa siswa

memperoleh pengetahuan adalah karena keaktifan siswa itu sendiri.

Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses

pembelajaran yang mengondisikan siswa untuk melakukan proses aktif

membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru

berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang

dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa

mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang

bermakna.

Pandangan konstruktivisme tentang pengetahuan secara sederhana dapat

dirangkum sebagai berikut: (1) kita tidak bisa mengetahui suatu

kenyataan yang objektif. Yang bisa kita lakukan adalah mengkonstruksi

pemahaman kita yang objektif tentang pengalaman kita,

menginterpretasikan apa saja tentang apa yang telah dipelajari dan

dialami; (2) pengetahuan adalah subjektif. Tidak ada dua orang yang

memiliki pengalaman, phisiologis, atau lingkungan yang sama. Oleh

karena itu, tidak ada dua orang yang mengkonstruksi pengetahuan yang

sama; dan (3) Pengetahuan dari dua orang bisa dikatakan saling berbagi

sepanjang pembentukannya dilakukan dengan cara yang sama dalam

situasi tertentu. Misalnya, Anda dan teman debat Anda melihat suatu
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kejadian yang sama, lalu melihat satu sama lain dan mulai tertawa. Tidak

diperlukan kata-kata untuk menjelaskan mengapa itu lucu.

Dari tiga teori belajar di atas, teori yang sesuai dengan penelitian ini

adalah teori Behaviorisme karena belajar yang berpengaruh terhadap arah

pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran dengan

model hubungan stimulus-responnya, mendudukkan orang yang belajar

sebagai individu yang pasif. Respons atau perilaku tertentu menggunakan

metode pelatihan atau pembiasaan semata memberikan perubahan pada

prestasi belajar siswa.

B. Pengertian Belajar

Belajar merupakan hal penting dalam hidup. Berikut ini adalah pengertian

belajar menurut para ahli.

a. Nasution, dkk (1992 : 3) belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai

suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu

tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat

bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru itu bukan

disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan

sementara oleh suatu hal.

b. Sudjana (2002 : 280) belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan

adanya suatu perubahan pada diri seseorang. Perubahan pada diri

seseorang ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya

pengertahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya,
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keterampilan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya

dan lain-lain aspek yang ada pada diri individu.

c. Djamarah (2010 : 39) belajar adalah suatu usaha yang dilakukan secara

sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah

dipelajari.

d. Slameto (2003 : 2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam

interaksi dengan lingkungan.

Dari beberapa pengertian belajar di atas maka dapat disimpulkan

bahwa semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang

sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah

belajar dan sebelum belajar. Belajar juga merupakan usaha yang dilakukan

secara sadar untuk mendapat dari bahan yang dipelajari dan adanya

perubahan dalam diri seseorang baik itu pengetahuan, keterampilan maupun

sikap dan tingkah lakunya.

C. Faktor-Faktor Belajar

Prestasi yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara

berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dalam diri siswa maupun luar diri

siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut

Muhibbin (2008: 132), yaitu:

1) Faktor internal (faktor dari dalam diri individu), meliputi keadaan atau
kondisi jasmani dan rohani siswa.
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2) Faktor eksternal (faktor dari luar diri individu), meliputi kondisi
lingkungan sekitar siswa.

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yaitu jenis upaya
belajar siswa (kebiasaan) yang meliputi strategi dan metode yang
digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi
pelajaran.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor diatas saling

berinterkasi secara langsung dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa,

maka sangat diperlukan lingkungan yang baik dan kesiapan dalam diri siswa

yang meliputi strategi, metode serta gaya belajar, agar dapat memberi

pengaruh terhadap prestasi belajar yang akan dihasilkan.

D. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Setiap kegiatan yang dilakukan siswa akan menghasilkan suatu

perubahan dalam dirinya, yang meliputi ranah kognitif, afektif dan

psikomotor. Prestasi belajar yang diperoleh siswa diukur berdasarkan

perbedaan tingkah laku sebelum dan sesudah belajar dilakukan. Salah

satu indikator terjadi perubahan dalam diri siswa sebagai prestasi belajar

di sekolah dapat dilihat melalui nilai yang diperoleh siswa pada akhir

semester.

Pengertian yang lebih umum mengenai prestasi belajar ini dikemukakan

oleh Surya (2004: 75), yaitu “prestasi belajar adalah hasil belajar atau

perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan,
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keterampilan dan sikap setelah melalui proses tertentu, sebagai hasil

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Sedangkan Winkel (dalam Sunarto, 2009: 162) mengemukakan bahwa

prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh

seseorang. Maka prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang

dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar.

Gunarso (dalam Sunarto, 2012 : 77) mengemukakan bahwa prestasi

belajar adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah

melaksanakan usaha-usaha belajar. Prestasi dapat diukur melalui tes yang

sering dikenal dengan tes prestasi belajar. Dan lagi menurut Bloom

dalam Sunarto (2012 : 25) bahwa hasil belajar dibedakan menjadi tiga

aspek yaitu Kognitif, Afektif dan Psikomotor.

Sedangkan menurut Syah (2008: 141), “Prestasi belajar merupakan hasil

dari sebagian faktor yang mempengaruhi proses belajar secara

keseluruhan.”

Menurut Syah (2008: 150) “Pengungkapan prestasi belajar meliputi

segala ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan

proses belajar siswa”. Namun demikian pengungkapan perubahan

tingkah laku seluruh ranah, khususnya ranah afektif sangat sulit. Hal ini

disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (tidak

dapat diraba). Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil
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belajar siswa adalah garis-garis besar indikator dikaitkan dengan jenis

prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar

adalah perubahan tingkah laku mencakup tiga aspek (kognitif, afektif dan

motorik) seperti penguasaan, penggunaan dan penilaian berbagai

pengetahuan dan ketrampilan sebagai akibat atau hasil dari proses belajar

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang tertuang dalam bentuk

nilai yang di berikan oleh guru.

E. Ilmu Pengetahuan Sosial

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang ada dalam

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu

sosial. Menurut Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan

Integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah,

geografi, ekonomi, politik, hokum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan

satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hokum, dan

budaya).

Keller dalam Sapriya (2006: 6) mengartikan Ilmu Pengetahuan Sosial

sebagai satuan daripada sejumlah ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya yang
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tidak terikat oleh ketentuan disiplin/struktur ilmu  tertentu melainkan

bertautan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berencana dan

sistematis untuk kepentingan program pengajaran sekolah dengan tujuan

memperbaiki,mengembangkan dan memajukan hubungan-hubungan

kemanusiaan-kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah Ilmu Sosial yang tidak terikat oleh

ketentuan disiplin/struktur ilmu tertentu melainkan bertautan dengan

kegiatan-kegiatan pendidikan yang berencana dan sistematis untuk

kepentingan program pengajaran sekolah dengan tujuan memperbaiki,

mengembangkan yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena

sosial

b. Karakteristik Pendidikan IPS SD

Krakteristik mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berbeda dengan

disiplin ilmu lain yang bersifat monolitik. Menurut Martoella dalam

Trianto (2010: 172) karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial lebih

menekankan pada aspek “pendidikan” daripada “transfer konsep”, karena

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa diharapkan

memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan

serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya.

Sedangkan menurut Kosasih dalam Trianto (2010: 173) karakteristik

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah Ilmu yang membantu siswa dalam
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memecahkan permasalahn yang dihadapi sehingga akan menjadikannya

semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa

karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang

membantu siswa memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep

dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan

keterampilannya serta membantu siswa dalam memecahkan

permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin

mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya.

c. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mengembangkan potensi

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi

dimasyarakat, memilki sikap mental positif. Gross dalam Trianto

(2010:173) mengemukakan bahwa tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial

adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang baik

dalam kehidupan di masyarakat.

Menurut Hasan dalam Supriatna, dkk. (2007: 5) tujuan pembelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori,

yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan

kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan

bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi.



25

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa

pembelajaran Ilmu Pngetahuan Sosial bertujuan memberi bekal

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri,

mengembangkan kemampuan intelektual siswa,  mengembangkan

kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik

dalam masyarakat.

F. Teknik Akrostik

a. Teknik Pembelajaran

Ilmu dapat disampaikan melalui beragam cara. Cara-cara tersebut dikenal

dengan teknik pembelajaran. Sebenarnya setiap orang dapat secara bebas

melakukan proses pembelajaran asalkan hal tersebut dilakukan sesuai

aturan dan norma yang ada. Oleh karena itu, sekarang ini banyak terdapat

beragam teknik pembelajaran yang ada di dunia. Misalkan saja teknik

pembelajaran mengemudi, menjahit, pendidikan formal, dan lain

sebagainya.

Proses Pembelajaran yang dialami dan dilalui manusia dapat berbeda-

beda. Hal ini tergantung dari kemampuan orang tersebut untuk menyerap

ilmu ataupun hal-hal yang diajarkan kepadanya. Ilmu tersebut  dapat

disampaikan melalui beragam cara. Cara-cara tersebut dikenal dengan

teknik pembelajaran. Sebenarnya setiap orang dapat secara bebas

melakukan proses pembelajaran asalkan hal tersebut dilakukan sesuai
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aturan dan norma yang ada. Oleh karena itu sekarang ini banyak terdapat

beragam teknik pembelajaran yang ada didunia.

Para ahli banyak berpendapat mengenai pengertian pembelajaran. Namun

pada intinya pengertian teknik pembelajaran menurut para ahli adalah

suatu cara yang dilakukan untuk memberikan nilai, ilmu, pemahaman,

serta konsep-konsep yang bertujuan unuk  menambah pengetahuan,

kemampuan, wawasan, serta ilmu pengetahuan yang berguna bagi

individu maupun masyarakat luas. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa tujuan dari teknik pembelajaran adalah hal yang

positif dimana memberikan manfaat bagi yang menerima pembelajaran

tersebut.

b. Teknik Akrostik

Kata Akrostik berasal dari kata Perancis acrostiche dan Yunani

acrosthicis yang artinya sebuah sajak yang huruf awal baris-barisnya

menyusun sebuah atau beberapa kata. Adapun pengertian akrostik

menurut beberapa pendapat ialah:

Menurut Deasy Harianti (2008: 7) sebelum informasi apapun masuk ke

dalam ingatan untuk jangka waktu yang lama, informasi yang tergolong

sebagai memori jangka pendek (sementara). Informasi yang tergolong

sebagai memomi jangka pendek tidak akan bertahan lama, mampu

bertahan  15 - 30 detik setelah informasi diterima oleh otak manusia.

Derasnya aliran informasi yang masuk dapat berpengaruh terhadap

memori jangka pendek, bisa diteruskan menjadi memori jangka panjang

yang mampu bertahan beberapa menit, bahkan sampai seumur hidup
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manusia, informasi tersebut harus mengandung subjek pemikiran yang

bermakna dan memiliki arti. Dengan demikian teknik akrostik yang tepat

untuk memindahkan memori jangka pendek ke dalam memori jangka

panjang.

Menurut Rose Colin (2008 : 3) akrostik adalah sajak atau susunan kata-

kata yang seluruh huruf awal atau akhir tiap barisnya merupakan sebuah

kata nama diri yang digunakan untuk mengingat hal lain. Teknik

Akrostik adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk

memudahkan siswa untuk mengingat sebuah materi yang ingin diingat

dengan cara menggunakan huruf awal, tengah atau akhir dalam sebuah

kalimat atau frase tertentu.

Karen Marcowitz (2002: 87), akrostik juga menggunakan huruf kunci

untuk membuat konsep abstrak menjadi lebih konkrit sehingga lebih

muda diingat. Namun, akrostik tidak selalu menggunakan huruf pertama

dan juga tidak selalu menghasilkan singkatan dalam bentuk satu kata atau

frase, misalnya pelangi “Mejikuhibiniu” singkata dari warna merah,

jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh yang lainnya adalah

untuk menghapal urutan nama planet dari posisi yang paling dekat

dengan matahari hingga planet terjauh. Merkurius, Venus, Bumi, Mars,

Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika diambil huruf depan dari

masing-masing planet adalah M, V, B, M, J, S, U, dan N, huruf ini

sekarang dibuat singkatan yang lucu menjadi “Main Voley ball membuat

jantung sehat untuk nenek”.
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Teknik akrostik ini erat kaitannya dengan akronim yang membantu kita

mengingat item-item suatu informasi. Akronim sendiri adalah kata-kata

atau kalimat yang disusun untuk memperkuat daya ingat dengan cara

mengingatkan kita dengan huruf pertama dari suatu hal penting yang

perlu kita ingat lagi. Salah satu akronim yang terkenal adalah NASA,

badan ruang angkasa Amerika Serikat yang singkatan dari National

Aeronautics Space Administration. Akronim lain yang biasanya

diajarkan kepada anak-anak sekolah, antara lain ASEAN (Association of

South East Asian Nations).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknik akrostik adalah

cara yang dilakukan oleh guru untuk memudahkan siswa untuk

mengingat sebuah materi yang ingin diingat dengan cara menggunakan

huruf awal, tengah atau akhir dalam sebuah kalimat atau frase tertentu.

Misalnya untuk mengingat 5 nama pulau besar yang ada di Indonesia

digunakan akrostik Suwaka Suri Jaya: Sumatra, Jawa, Kalimantan,

Sulawesi, dan Irian Jaya. Contoh lain kita dapat mengingat Nama

Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi digunakan akrostik Sulawesi Ubat

Tetes: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

c. Langkah- langkah Akrostik

Seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkan program

pembelajaran yang optimal, sehingga terwujud proses pembelajaran yang

efektif dan efesien. Belajar merupakan proses yang sangat penting

dilakukan oleh siswa, karena tanpa adanya hasil belajar yang memadai
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mereka akan kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam

masyarakat.

Teknik Akrostik dapat dikombinakan dalam model pembelajaran

Kontekstual, Kolaboratif, Kooperatif, Quantum, PAIKEM dan lain

sebagainya. Menurut teori Gunawan (2003 :127-128) secara umum

langkah-langkah pembelajaran menggunakan teknik akrostik dapat

dilakukan dalam 5 tahap, yaitu

1) Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan pembelajara, guru terlebih dahulu

memahami materi yang akan disampaikan. Dengan penguasaan

materi yang baik seoarang guru dapat mengambil beberapa unsur

pokok penting yang harus dikuasai siswa. Dari sinilah guru mulai

berkreasi hal-hal apa saja yang perlu diingat oleh siswa. Guru

mulai merangkai konsep-konsep penting kemudian dibuat

singkatan menggunakan teknik akrostik. Guru menyiapkan

sumber dan media belajar yang dapat menunjang pemahman

siswa. Pada tahap awal pelaksanaan tindakan, guru dapat

memberikan stimulasi dari penggunaan teknik akrostik, bisa

dengan menggunakan lagu maupun pertanyaan-pertanyaan.

2) Tahap penyampaian

Pada tahap ini, penyampaian materi oleh guru sangatlah penting

agar siswa dapat meneriama informasi-informasi penting. Hal ini

memudahkan siswa untuk menangkap konsep-konsep yang perlu

diingat. Materi yang disampaikan harus benar-benar dikuasai oleh
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siswa. Untuk menarik perhatian dan fokus siswa, guru dapat

menyampaikan materi menggunakan macam-macam alat dan

media sesuai dengan karakteristik kelas.

3) Tahap Pelatihan

Pada tahap ini, guru berperan memberikan pelatikan penggunaan

teknik akrostik kepada siswa. Infromasi-informasi penting dari

materi diintegrasikan dalam suatu konsep yang mudah diingat

oleh siswa. Dalam melakukan pelatihan guru hendaknya

melibatkan siswa agar mempunyai pengalaman secara langsung

dalam penggunaan teknik akrostik. Di tahap pelatihan ini, siswa

diberi kesempatan untuk mencoba sendiri membuat singkatan

menggunakan teknik akrostik sesuai kreatifitas masing-masing.

4) Tahap kompetisi

Pada tahap kompetisi, siswa dibentuk menjadi kelompok, dapat

berkelompok dengan teman sebangku maupun dengan beberapa

teman. Di dalam kelompok tidak perlu adanya pengelompokan

khusus. Sebelum dilakukan kompetisi antar kelompok, terlebih

dahulu setiap kelompok memahami materi yang sudah

ditugaskan, kemudian setiap kelompok akan membuat singkatan

menggunakan teknik akrostik. Lalu setiap kelompok yang akan

menyajikan hasilnya kepada kelompok lainnya. Kelompok yang

membuat singkatan paling menarik, mudah diingat dan bermakna

adalah pemenangnya.
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5) Tahap Akhir

Pada tahap ini, siswa bersama guru menyimpulkan materi

pelajaran yang telah dilakukan, guru memberikan kesempatan

kepada siswa untuk bertanya. Mengadakan refleksi antara cara

menghafal teknik konvensional dengan teknik akrostik.

G. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hj. Tuti Susilawati yang berjudul model pembelajaran menulis puisi dengan

menggunakan teknik akrostik pada siswa kelas V SDN Sukagalih 2

Tarogong Tahun Ajaran 2011/2012. Pembelajaran menulis puisi dengan

menggunakan teknik akrostik berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari

perbedaan rata-rata tes awal dan tes akhir, yaitu nilai rata-rata tes awal 6,

dan tes akhir sebesar 7,3 ini berarti ada kenaikan nilai sebesar 1,3. Teknik

akrostik efektif digunakan guru dalam proses pembelajaran menulis puisi.

Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan skor rata-rata yang diperoleh

siswa pada kegiatan tes akhir. Dengan hal tersebut, ini menunjukan

kemampuan siswa dalam kegiatan menulis mengalami peningkatan yang

signifikan.

Kartini 2011. Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Bebas Dengan

Teknik Menulis Akrostik Pada Siswa Kelas Va MI Semplak Pilar,

Kabupaten Bogor. Data hasil tes siklus. Menunjukan bahwa siswa yang

memperoleh Skor dengan kategori tuntas (>70) hanya sebanyak 6 Siswa

(26,1%), 17 siswa lainnya (73,9%) masuk dalam kategori tidak tuntas

(skor<70). Hasil tes siklus II menunjukkan bahwa siswa yang mendapat



32

skor >70 dengan kategori tuntas ada 21 siswa (87,5%) dan siswa yang

mendapat skor <70 dengan kategori tidak tuntas hanya 3 siswa (12,5%).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa (87,5%)

sudah melampaui standar yang diharapkan (75%). Perolehan nilai rata-rata

menulis puisi bebas siklus II juga sudah mencapai kategori tinggi itu 81,04.

Berdasarkan uraian mengenai dua contoh kajian  penelitian yang relevan

diatas terdapat persamaan yaitu terjadinya peningkatan prestasi belajar

siswa yang dinyatakan dalam kenaikan nilai rata-rata kelas. Penelitian yang

dilakukan oleh Hj.Tuti Susilawati menunjukkan pada nilai rata-rata tes awal

6 dan nilai rata-rata tes akhir sebesar 7,3 sehingga dapat dilihat terdapat nilai

hasil belajar sebesar 1,3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh kartini

menunjukkan nilai pada, siklus I nilai ketuntasan 26,1% dan pada siklus II

ketuntasan nilai mencapai 87,5%. Dari dua penelitian diatas, dapat dilihat

bahwa setiap penelitian mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Dua penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu penggunaan

teknik akrostik pada penulisan puisi untuk meningkatkan prestasi belajar,

aktivitas serta keterampilan siswa. Dan penelitian saya. Berbeda dengan

kedua penelitian yang dilakukam Hj. Tuti Susilawati, dan Kartini. Penelitian

ini pada pelajaran IPS siswa kelas V. Materi yang akan diteliti tentang

Keaneka ragaman budaya dan suku bangsa Indonesia. Penelitian ini

mengedepankan tentang minat dan prestasi belajar siswa.



33

H. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2010: 60) kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan

secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis perlu

dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Sekaran dalam

Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan kata

lain kerangka pikir akan menggambarkan secara singkat proses pemecahan

masalah yang dikemukakan dalam penelitian, sehingga gambaran jalannya

penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.

Pendidikan mulanya merupakan upaya pemberian bekal kepada siswa

sehingga siswa tersebut mampu menghadapi dan memecahkan masalah dalam

hidupnya. Pada proses perkembangan selanjutnya pendidikan merupakan

pengembangan kemampuan siswa karena siswa diharapkan lebih banyak

bekerja dengan kemampuannya sendiri.

Prestasi belajar adalah hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang

menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah melalui proses

tertentu, sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan

lingkungannya Surya, (2004: 75). Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh

teknik belajar, ini artinya apabila siswa menggunakan teknik belajar yang

baik akan menyebabkan tingginya prestasi belajar. Sebaliknya prestasi belajar

siswa akan rendah apabila dia menggunakan teknik belajar yang kurang baik

saat siswa menerima materi pelajaran. Oleh karena itu pemilihan teknik
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pembelajaran yang paling tepat sangat penting, dalam penelitian ini adalah

pembelajaran IPS.

Pelajaran IPS merupakan salah satu pelajaran yang dalam

pembelajarannya diperlukan kemampuan belajar dan konsentrasi,

kemauan dan keseriusan dalam memahami konsep-konsep. Perbedaan

prestasi belajar IPS dilihat dari perbedaan penggunaan teknik

pembelajaran. Pada penelitian ini akan dilaksanakan pembelajaran

dengan teknik akrostik. Menurut Karen Marcowitz (2002: 87), akrostik

juga menggunakan huruf kunci untuk membuat konsep abstrak menjadi

lebih konkrit sehingga lebih muda diingat. Namun, akrostik tidak selalu

menggunakan huruf pertama dan juga tidak selalu menghasilkan

singkatan dalam bentuk satu kata atau frase, misalnya pelangi

“Mejikuhibiniu” singkata dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru,

nila, dan ungu.

Siswa yang berada di kelas yang menggunakan teknik akrostik dalam

pembelajaran IPS diharapkan akan memiliki prestasi belajar yang jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan teknik akrostik.

Hal ini dikarenakan ketertarikan untuk belajar yang lebih besar pada siswa

yang kelasnya menggunakan teknik akrostik.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu terdiri dari satu variabel

independen (memengaruhi) dan satu variabel dependen (dipengaruhi).

Adapun dalam penelitian ini variabel-variabelyang akan diteliti adalah

sebagai berikut :
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1. Variabel independen yaitu teknik akrostik (X)

2. Variabel dependen yaitu prestasi belajar siswa (Y)

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Keterangan :

1. Variabel independen (X) = X : Teknik Akrostik

2. Variabel dependen (Y) = Y : Prestasi belajar

I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pernyataan (Sugiyono, 2014 : 99). Berdasarkan latar belakang masalah, dan

kerangka pikir bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dan bersifat

teoritis. Berdasarkan pendapat ahli diatas penulis analisis bahwa hipotesis

adalah dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya

melalui penelitian. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel

(X) dengan variabel (Y) maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis umum

dan hipotesis kerja.

1. Hipotesis umum pada penelitian ini adalah “ada pengaruh penggunaan

teknik pembelajaran akrostik terhadap prestasi belajar pada mata

Prestasi
belajar

Y

Teknik
akrostik

X
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pelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa Bandar lampung tahun

ajaran 2016.

2. Hipotesis kerja pada penelitian ini adalah “ada perbedaan prestasi

belajar IPS sebelum dan sesudah diterapkan teknik pembelajaran

akrostik siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung tahun

ajaran 2016.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian / Desain Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian adalah penelitian eksperimen, dimana

menurut sugiyono (2008: 107) eksperimen merupakan metode yang menjadi

bagian dari metode kuantitatif yang mempunyai ciri khas. Penelitian ini

menggunkan desain non-equivalentcontrol groupdesign. Desain ini

menggunakan 2 kelompok , yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas

eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan berupa penerapan

pembelajaran menggunakan teknik pembelajaran akrostik sedangkan kelas

kontrol adalah kelompok pengendali yang tidak diberi pembelajaran dengan

teknik akrostik. Desai penelitian disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Kelompok Kelas Pretest Perlakuan Posttest

Kelompok
Eksperimen

Va
Pretest
Belajar

Menggunakan teknik
pembelajaran akrostik

Posttest
Belajar

Kelompok
Kontrol

Vb
Pretest
Belajar

Tidak menggunakan
teknik pembelajaran
akrostik

Posttest
Belajar

Sumber : Peneliti
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Palapa, Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitiannya pada tahun ajaran 2016. Sebanyak 4

kali pertemuan untuk kelas ekperimen, 1 hari mengerjakan pretest, 2 hari

diberikan pembelajaran pelajaran IPS menggunakan teknik akrostik, dan

1 hari lagi untuk mengerjakan posttest. Sedangkan pada kelas kontrol

sebanyak 2 kali pertemuan yaitu sehari untuk mengerjakan pretest dan

sehari lagi untuk mengerjakan posttest.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010 : 130).

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah

penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa

yang berjumlah 66 siswa.

Tabel 3.2 Jumlah Populasi Siswa Kelas V SD Negeri 1 Palapa

Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah Siswa
L P

VA 22 11 33
VB 11 22 33

Jumlah 33 33 66
Sumber : Dokumentasi SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016.
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Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa kelas VA berjumlah 33 siswa

yaitu, 11 siswa perempuan dan 22 siswa laki-laki. Sedangkan untuk kelas

VB berjumlah 33 siswa yaitu, 22 siswa perempuan dan 11 siswa laki-

laki. Jadi, seluruh siswa kelas lima yang menjadi populasi dalam

penelitian ini berjumlah 66 siswa.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto.

2010: 174). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan

teknik total sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara

keseluruhan, dimana seluruh sampel menjadi populasi penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas siswa di SD Negeri 1

Palapa dengan melihat pertimbangan dari jumlah rata-rata hasil belajar

mid semester ganjil tahun pelajaran 2016 yaitu kelas VA sebagai kelas

eksperimen dengan jumlah 33 siswa dan kelas VB sebagai kelas kontrol

dengan jumlah 33 siswa. kedua kelas tersebut memiliki nilai rata-rata

yang relatif sama.

Tabel 3.3 Jumlah Sampel Penelitian Siswa Kelas V SD Negeri 1
Palapa Bandar Lampung

Jenis Kelas Kelas Jumlah Siswa
Kelas Eksperimen VA 33
Kelas Kontrol VB 33
Sumber : Dokumentasi SD Negeri 1 Palapa.
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D. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2008: 60). Dalam penelitian ini ada dua macam variabel

penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang memperngaruhi atau

menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen

(terikat) (Sugiyono, 2008:61). Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel bebas yaitu penerapan teknik pembelajaran akrostik (X).

b. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:61). Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar IPS

siswa (Y).

2. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah adalah penarikan batasan yang

menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas.
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a. Teknik Pembelajaran Akrostik

Teknik pembelajaran akrostik adalah karangan yang tersusun dalam

baris-baris yang huruf-huruf pertama, terakhir atau yang lain

membentuk sebuah karya , kata, frase atau kalimat.

b. Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hasil belajar atau perubahan tingkah laku

yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah

melalui proses tertentu, sebagai hasil pengalaman individu dalam

interaksi dengan lingkungannya.

3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat

yang didefinisikan dan diamati. Untuk memberikan penjelasan mengenai

variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian, berikut ini akan diberikan

definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut :

a. Teknik Pembelajaran Akrostik

Teknik akrostik merupakan teknik pembelajaran yang berorientasi

pada proses berfikir secara kritis, analitis, dan kreatif mengarahkan

diri sendiri, mencari sendiri, dan refleksi yang sering muncul sebagai

kegiatan belajar. Penyampaian teknik pembelajaran akrostik yaitu

terdiri dari lima tahapan yaitu penyampaian materi, pengambilan
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huruf depan materi yang ingin dihafalkan, menggabungkan atau

membuat singkatan untuk mengingat, evaluasi,dan penilaian.

b. Prestasi Belajar IPS Siswa

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai siswa

pada saat berlangsung dan setelah proses pembelajaran yang

menggambarkan penguasaan siswa pada bidang pengetahuan dan

pemahaman materi tentang keanekaragaman suku bangsa dan

budaya Indonesia. Nilai yang diperoleh siswa didapat setelah

mengikuti tes pada akhir pembelajaran . tes yang digunakan berupa

soal pilihan ganda yang berjumlah 20 soal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik

tes dan non tes.

a. Metode Tes

Teknik ini dilaksanakan dengan cara memberikan soal-soal tes objektif

bentuk pilihan ganda. Soal pilihan jamak adalah bentuk tes yang

mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat. Dilihat dari

strukturnya, bentuk soal pilihan ganda terdiri atas :

1) Stem, pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan yang

akan ditanyakan.

2) Option, sejumlah pilihan atau alternatif jawaban.
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3) Distractor (pengecoh), jawaban-jawabanlain selain kunci jawaban.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang prestasi belajar

siswa dalam penguasaan materi Keanekaragaman Suku Bangsa dan

Budaya Indonesia Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016. Tes berbentuk

obyektif dengan tipe pilihan ganda terdiri 4 (empat) pilihan jawaban yaitu:

A, B, C dan D. Sedangkan untuk skor penilaiannya dilakukan dengan

ketentuan bahwa jawaban benar skor 10 (sepuluh) dan jawaban salah skor

0 (nol).

b. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:240) dokumen merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera,

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam hal ini penulis mencatat hasil belajar IPS berupa nilai yang diambil

dari guru kelas, untuk pokok bahasan Keaneka Ragaman Suku Bangsa

Budaya Indonesiasiswa kelasV semester Ganjil Pelajaran 2016. Selain itu
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pelaksanaan kegiatan penelitian juga diabadikan dengan mengambil foto-

foto saat kegiatan belajar mengajar.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengukuran penelitian diperlukan instrumen-onstrumen penelitian yang telah

memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang valid, terukur dan reliabel

(Sugiyono, 2008: 122). Berikut ini beberapa pengujian instrumen yang

dilakukan sebelum menggunakan instrumen.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010 : 168). Suatu

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya,

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Validitas alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini

menggunakan validitas isi (validitas content) yaitu validitas yang

didasarkan butir-butir item yang berguna untuk menunjukkan sejauh

mana instrumen tersebut sesuai dengan isi yang dikehendaki. Untuk

mengukur validitas dilakukan dengan meminta pertimbangan ahli sebagai

judgement expert. Validator menilai dan mengoreksi instrumen soal yang

akan diberikan kepada siswa.

Setelah pengujian oleh para ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di

lapangan maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Jumlah item yang
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diuji cobakan adalah sebanyak 26 item. Uji coba instrumen dilakukan

pada 30 responden diluar sampel penelitian. Setelah di uji coba, untuk

mengukur tingkat validitas soal, digunakan rumus korelasi product

moment dengan bantuan program SPSS 16.0.
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Keterangan :

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y

X : skor item

Y : skor total

N : banyak objek (jumlah sampel yang diteliti)

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > dari r tabel dengan α=0,05,

maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung

< r tabel, maka alat ukur tersebut tidak valid. Dari 26 soal yang telah

diuji cobakan terdapat 6 item yang tidak valid dikarenakan nilai r hitung

< r tabel, maka keenam soal tersebut harus dihilangkan. Data lengkap

hasil analisis validitas butir soal dapat dilihat pada lampiran 4 halaman

73.
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2. Reliabilitas

Syarat penting lainnya dalam sebuah penelitian adalah reliabilitas.

Menurut Sukardi (2003: 127) reliabilitas sama dengan konsistensi atau

keajegan. Sugiyono (2008: 121) mengatakan bahwa instrumen yang

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Reliabilitas yang tinggi menunjukkan kesalahan varian yang minim. Jika

sebuah tes mempunyai reliabilitas tinggi maka pengaruh kesalahan

pengukuran telah dikurangi. Dalam penelitian ini, untuk uji reliabilitas

peneliti menggunakan rumus Alpha dari Cronbach, yaitu :

= − 1(1 − ∑ó2
ó2 )

Keterangan :
: reliabilitas instrumen
: jumlah butir soal∑ó : jumlah skor varians dari masing-masing butir soal

ó2 : varians skor total
Indeks pengujian reliabilitas Alpha Cronbach menurut Arikunto 2008
adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas Menurut Arikunto (2008)

Interval Tingkat Hubungan
0,800 – 1,00 sangat tinggi
0,600 – 0,800 Tinggi
0,400 – 0,600 Cukup
0,200 – 0,400 Rendah
0,000 – 0,200 sangat rendah

Sumber : arikunto (2008 : 16)
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Berdasarkan hasil pengolahan data uji coba didapatlah nilai alpha untuk

soal-soal keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia adalah

sebesar 0,807 (Lampiran 5 halaman 73). Berdasarkan kriteria reliabilitas

pada tabel 3.1 diatas, maka reliabilitas termasuk dalam kriteria tinggi.

Disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan

dalam penelitian.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Tahap Persiapan

a. Melaksanakan penelitian pendahuluan.

b. Membuat perangkat pembelajaran antara lain, silabus, RPP dan

instrumen.

c. Melakukan uji coba instrumen.

d. Revisi instrumen.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan pretest

b. Melaksanakan pembelajaran untuk kelas kontrol dan kelas

eksperimen menggunakan teknik pembelajaran akrostik untuk kelas

eksperimen dan kelas kontrol tanpa menggunakan media kartu.

c. Melaksanakan posttest.
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3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data penelitian.

b. Menganalisis data.

c. Menyusun laporan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan

hipotesis. Arikunto (2010: 221) menyatakan bahwa penelitian eksperimen

bertujuan untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan, yaitu mencoba

sesuatu, lalu dicermati akibat dari perlakuan tersebut. Maka dari itu

pendekatan yang efektif adalah hanya dengan membandingkan nilai-nilai

pretest dan posttest. Hasil pretest dan posttest akan direkapitulasi untuk

mengetahui pengaruh teknik pembelajaran akrostik terhadap prestasi belajar

siswa dalam pelajaran IPS.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik parametrik

menggunakan uji Paired Sample t-test untuk melihat perbedaan prestasi

belajar siswa dalam mata pelajaran IPS sebelum dan setelah diberikan

pembelajaran dengan teknik pembelajaran akrostik. Karena analisis

menggunakan statistik parametrik maka terlebih dahulu harus dilakukan uji

normalitas data.
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1. Uji Normalitas Data

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametrik.

Penggunaan statistik parametrik mensyaratkan bahwa data setiap variabel

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum

pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan

pengujian normalitas data. Dan dalam penelitian ini untuk menguji

normalitas data dengan bantuan software SPSS 16.0 dengan rumus uji

normalitas Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan pada uji

normalitas adalah bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka

data berdistribusi normal.

a) Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapat hasil uji

normalitas data kelas eksperimen dengan taraf kepercayaan 5% (α

0,05) dan nilai signifikansi adalah 0,518, maka 0,518 > 0,05. Jadi

diperoleh keputusan data kelas eksperimen berdistribusi normal.

b) Uji Normalitas Data Kelas Kontrol

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapat hasil uji

normalitas data kelas kontrol dengan taraf kepercayaan 5% (α 0,05)

dan nilai signifikansi adalah 0,872, maka 0,872 > 0,05. Jadi

diperoleh keputusan data kelas kontrol berdistribusi normal.
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2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hipotesis sesuai dengan

hasil penelitian atau tidak, data yang diperoleh dianalisis untuk

mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan teknik akrostik terhadap

pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa bandar Lampung

tahun ajaran 2016.

Ada pun hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

Ha : Ada perbedaan prestasi belajar IPS sebelum dan setelah

diterapkan teknik akrostik pada siswa kelas V SD Negeri 1

Palapa Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2016.

Ho : Tidak ada perbedaan prestasi belajar IPS sebelum dan setelah

diterapkan teknik akrostik pada siswa kelas V SD Negeri 1

Palapa Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2016.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh teknik

pembelajaran akrostik terhadap prestasi belajar siswa dalam mata

pelajaran IPS V SD Negeri 1 Palapa tahun ajaran 2016. Berdasarkan  hasil

analisis  data  dan  pembahasan  diperoleh  simpulan  bahwa terdapat

pengaruh penggunaan teknik pembelajaran akrostik  terhadap prestasi

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa Kota

Bandar  Lampung Tahun  Pelajaran 2016 dan ada perbedaan prestasi

belajar IPS sebelum dan sesudah diterapkan teknik pembelajaran akrostik

siswa kelas V SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung tahun pelajaran 2016.

Rata-rata prestasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

menggunakan teknik pembelajaran akrostik pada kelas eksperimen (kelas

VA) lebih tinggi dari rata-rata prestasi belajar siswa yang tidak

menggunakan teknik pembelajaran akrostik kelas kontrol (VB). Hasil

analisis T hitung lebih besar dari T tabel.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini disampaikan saran-saran dalam

menggunakan teknik pembelajaran akrostik, yaitu:
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1. Bagi siswa, diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk

belajar lebih aktif membangun pengetahuannya sendiri sehingga dapat

tersimpan lebih lama dalam ingatan jangka panjang siswa

2. Bagi guru,  dalam  upaya  meningkatkan  hasil  belajar  Ilmu

Pengetahuan Sosial  siswa,  disarankan  untuk  menggunakan teknik

pembelajaran akrostik di kelas secara maksimal.

3. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan mengembangkan proses pembelajaran

tentang penggunaan  media  pembelajaran , metode pembelajaran, dan

teknik pembelajaran selain akrostik untuk menambah wawasan dan

kemampuan guru serta memfasilitasi sarana dan prasarana untuk

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

4. Bagi Peneliti Lain, dapat dijadikan reverensi untuk penelitian

selanjutnya pada mata pelajaran dan materi yang berbeda dalam

menerapkan teknik pembelajaran akrostik untuk meningkatkan prestasi

belajar siswa.
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