
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka- pustaka yang

terkait. Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal

yang mendasar dalam penelitian. Peneliti harus banyak mengetahui,

mengenal, dan memahami tentang penelitian-penelitian yang dilakukan

sebelumnya agar penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya.

(Fitri Ratna Sari, 2013:15.skripsi/fkip/unila).

1. Belajar

Belajar adalah suatu perbuatan yang relatif permanen dalam suatu

kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek atau latihan. Jadi,

kata kunci dari definisi belajar adalah perubahan tingkah laku dimana

perubahan yang terjadi didasari dan timbul akibat praktek, pengalaman,

dan latihan (Slameto, 2003: 71).

Perbuatan belajar adalah perbuatan yang sangat kompleks, proses yang

berlangsung dalam otak manusia. Belajar merupakan suatu proses

perubahan tingkah laku pada diri seseorang berkat pengalaman dan

latihan. Pengalaman dan latihan itu terjadi melalui interaksi antara
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individu dan lingkungannya, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan

sosialnya (Hamalik, 2008: 16).

Prinsip-prinsip belajar menurut A.M. Sardiman (2005:24) adalah sebagai
berikut.
1. Kemampuan belajar seorang siswa harus dipertimbangkan dalam

rangka menentukan isi pelajaran,
2. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi

kemampuan belajar yang bersangkutan,
3. Belajar melalui praktek atau mengalami secara langsung akan lebih

efektif membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lain,
bila dibandingkan dengan belajar hafalan saja,

4. Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas,
sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau
mengalaminya sendiri.

Prinsip-prinsip belajar tersebut perlu dipahami untuk dapat memberikan

penjelasan tentang usaha pencapaian tujuan belajar melalui kondisi belajar

yang kondusif. Kondisi yang kondusif tersebut dapat diciptakan melalui

kerjasama antara guru dan siswa.

Tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar
yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional,
lazim dinamakan instructional effects, yang biasa berbentuk pengetahuan
dan keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai
tujuan belajar instruksional lazim disebut nurturant effects. Bentuknya
berupa, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan
demokratis, menerima orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan
konsekuensi logis dari peserta didik “menghidupi” (live in) suatu sistem
lingkungan belajar tertentu (Agus Suprijono, 2009: 74).

2. Teori Belajar

Berbagai teori mengenai belajar tidak terlepas dari pengertian dasar belajar

itu sendiri yang merupakan suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas

mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi

aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam
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bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan dan nilai

sikap yang bersifat relatif dan berbekas.

Secara umum teori belajar dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Teori Kognitif

Teori kognitif menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi
saling berhubungan dengan konteks situasi tersebut. Memisah-
misahkan atau membagi-bagi situasi/materi pelajaran menjadi
komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara
terpisah-pisah, akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa
belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan,
retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek-aspek kejiwaan
lainnya. Belajar merupakan aktifitas yang melibatkan proses berfikir
yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup
pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan
struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran
seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman
sebelumnya. Teori pembelajaran kognitif ini menitikberatkan pada
kemampuan kognitif seseorang individu melalui suatu proses
pembelajaran. Kemampuan kognitif ini mencakup proses pendidikan
berupa kegiatan langsung dan peran langsung seorang individu dalam
suatu kejadian. Teori ini menjelaskan belajar dengan memfokuskan
pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil
dari upaya untuk memahami dunia.
(sumber:http://coretanpembelajaranku.blogspot.com/2012/11/pengertia
n-belajar-menurut-teori.html.ditulis oleh AD Mawardi).

1) Piaget

Menurut Jean Piaget seorang penganut aliran kognitif yang kuat,

bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yakni: (1)

asimilasi, (2) akomodasi, (3) equilibrasi (penyeimbangan). Proses

asimilasi adalah proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru

ke informasi struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa.

Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi
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yang baru. Equilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan

antara asimilasi dan akomodasi.

2) David Ausubel

Sebagai pelopor aliran kognitif, David Ausubel mengemukakan

teori belajar bermakna (meaningful learning). Belajar bermakna

adalah proses mengaitkan dalam informasi baru dengan konsep-

konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang

(Dahar, 1996).

Kebermaknaan materi pelajaran secara potensial tergantung dari

materi itu memiliki kebermaknaan logis dan gagasan-gagasan yang

relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. Bedasarkan

pandangannya tentang belajar bermakna, maka David Ausubel

mengajukan 4 prinsip pembelajaran, yakni: (1) pengatur awal

(advance organizer), (2) diferensiasi progresif, (3) belajar

superordinat, dan (4) penyesuaian integratif.

3) Bruner

Menurut pandangan Bruner, bahwa teori belajar itu bersifat

deskriptif, sedangkan teori pembelajaran itu bersifat preskriptif.

Misalnya teori penjumlahan, sedangkan teori pembelajaran

menguraikan bagaimana cara mengajarkan penjumlahan.

Teori belajar kognitif didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu:
1. pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman;
2. pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa

yang telah mereka ketahui;
3. belajar membangun pemahaman dari pada catatan;
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4. belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang.
(sumber:http://coretanpembelajaranku.blogspot.com/2012/11/pengertia
n-belajar-menurut-teori.html.ditulis oleh AD Mawardi).

Pengertian belajar menurut teori kognitif di atas menekankan belajar

yang melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Kognitif yang

berarti kemampuan intelektual seseorang dalam proses belajar. Dengan

demikian belajar secara kognitif merupakan interaksi antara pikiran dan

kejiwaan seseorang dalam pengaturan stimulus yang diterima dan

menyesuaikannya dengan struktur kognitif.

b. Teori Humanistik

Teori humanistik menitikberatkan pada proses pembelajaran pada peran
pendidik sebagai fasilitator sebagai seorang manusia untuk memberikan
pembelajaran kepada para peserta didiknya. Teori pembelajaran ini
menjelaskan bahwa proses pembelajaran adalah salah satu cara untuk
membentuk kepribadian manusia dalam lingkungannya untuk menjadi
individu yang kooperatif. Dimana diharapkan dapat mengembangkan
potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan diri demi mencapai
tujuan hidupnya. (sumber: http://www.kutembak.com/2013/10/teori-
pembelajaran-humanistic-kognitif.html. ditulis oleh Ghazali Kareem
Iffredista).

1) Bloom dan Krathowl

Teori dalam Bloom dan Krathowl menunjukkan apa yang mungkin

telah dikuasai (dipelajari) oleh siswa, yang tercakup dalam tiga

kawasan berikut.

a) Kognitif

Kognitif terdiri dari enam tingkatan, yaitu:
i. pengetahuan (mengingat).

ii. pemahaman (menginterpretasikan).
iii. aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan suatu

masalah).
iv. analisis (menjabarkan konsep).
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v. sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi
suatu konsep utuh).

vi. evaluasi (membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya)

b) Psikomotor

Psikomotor terdiri dari lima tingkatan, yaitu:
i. peniruan (menirukan gerak)

ii. penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan
gerak)

iii. ketepatan (melakukan gerak dengan benar)
iv. perangkaian (beberapa gerakan sekaligus dengan benar)
v. naturalisasi (melakukan gerak secara wajar)

c) Afektif

Afektif terdiri dari lima tingkatan, yaitu:
i. pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu).

ii. merespon (aktif berpartisipasi).
iii. penghargaan (menerima nilai-nilai, setia pada nilai-nilai

tertentu).
iv. pengorganisasian (menghubung-hubungkan nilai-nilai

yang dipercaya).
v. pengalaman (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari

pola hidup).
sumber(http://rahayuchem.blogspot.com/2012/05/teori-
belajar-humanistik-dan.html)

2) Kolb

Seorang ahli yang bernama Kolb membagi tahapan belajar menjadi

empat tahap, yaitu; pengalaman konkret, pengalaman aktif dan

reflektif, konseptualisasi, dan eksperimen aktif. pada tahap awal

pembelajaran siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu

kejadian. Pada tahap kedua, siswa secara lambat laun akan mulai

mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian itu, dan mulai

berusaha memikirkan dan memahaminya. Pada tahap ketiga, siswa

mulai belajar membuat konsep “teori” tentang hal yang diamatinya.
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Dan pada tahap terakhir, siswa mampu untuk mengaplikasikan suatu

aturan umum ke situasi yang baru.

3) Honey dan Mumford

Berdasarkan teori yang diterapkan oleh Kolb ini, Honey and

Mumford membuat penggolongan siswa. Menurut mereka ada empat

macam atau tipe siswa, yaitu: (1) aktivis, (2) reflector, (3) teoris, (4)

pragmatis.

4) Habernas

Habernas merupakan seorang ahli psikologis yang menurut

pandangangannya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi,

baik dengan lingkungan maupun dengan sesama. Dengan asumsi ini,

Habernas mengelompokkan tipe belajar menjadi tiga bagian, yaitu;

belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris.

Teori pembelajaran sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan
perilaku sebagai proses penguatan dan memiliki kemungkinan untuk
mengalami pengulangan. Dalam teori pembelajaran ini juga berlaku
proses pemberian hukuman sebagai akibat dari perilaku yang bernilai
negatif dan tidak sesuai dengan keharusannya.
(sumber: http://www.kutembak.com/2013/10/teori-pembelajaran-
humanistic-kognitif.html. ditulis oleh Ghazali Kareem Iffredista).

c. Teori Behavioristik

Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku, tidak lain

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi

antara stimulus dan respons. Atau dengan kata lain, belajar adalah

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk
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bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara

stimulus dan respons. Para ahli yang banyak berkarya dalam aliran ini

antara lain: Thorndike (1911), Watson (1963), Hull (1943), dan Skinner

(1968).

Sumber (http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme).

1) Thorndike

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus

(yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan respon

(yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakan). Jelasnya,

menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud suatu

yang konkret (dapat diamati), atau yang non konkret (tidak bisa

diamati). Teori Thorndike dikenal dengan “aliran koneksionis”.

2) Watson

Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson sebagai proses

interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon

yang dimaksud harus dapat diamati (observable) dan dapat diukur.

Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental

yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai

faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan

mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua yang

terjadi itu penting, tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa

menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum.
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3) Clark Hull

Teori Hull dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi

Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga

kelangsungan hidup. Teori Hull ini menyebutkan kebutuhan

biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi

sentral. Dua hal yang sangat penting dalam proses belajar dari Hull

ialah adanya Incentive motivation dan drive reduction

(pengurangan stimulus pendorong). Kecepatan berespon berubah

bila besarnya hadiahnya (revaro) berubah.

4) Edwin Guthrie

Edwin Guthrie mengemukakan teori kontiguiti yang memandang

bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu

dan respons tertentu. Selanjutnya Edwin Guthrie berpendirian

bahwa hubungan antara stimulus dengan respons merupakan faktor

kritis dalam belajar. Guthrie juga mengemukakan bahwa

“hukuman” memegang peran penting dalam proses belajar.

menurutnya suatu hukuman yang diberikan pada saat yang tepat,

akan mampu mengubah kebiasaan seseorang. Meskipun demikian,

nantinya faktor hukuman ini tidak dominan dalam teori-teori

tingkah laku. Terutama setelah Skiner makin mempopulerkan ide

tentang “penguatan” (reinforcement).

5) Skinner

Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses

perubahan tingkah laku dimana reiforcement punishment menjadi
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stimulus untuk merangsang pebelajar dalam berperilaku. Dari

semua pendukung teori tingkah laku, teori Skiner mungkin yang

paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan belajar.

program-program pembelajaran seperti Teaching Machine,

pembelajaran berprogram, modul dan program-program

pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus

respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement),

merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar

yang dikemukakan Skiner.

d. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran

konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh menusia sedikit

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan

tidak secara tiba-tiba.

Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat

generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang

dipelajari. Teori kontrukstivisme lebih memahami belajar sebagai

kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan

memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya.

Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar

yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar

sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan

strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil
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belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi

perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Sebagai upaya

memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa “mengkonstruksi”

atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui

dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan

yang dimiliki.

(sumber: http://wiare.blogspot.com/2013/02/teori-belajar-
konstruktivisme.html. ditulis oleh Wigih Adi Wibawa).

Hamzah, B. Uno (2008: 101) mengungkapkan ciri-ciri pembelajaran
berdasarkan teori konstruktivistik adalah sebagai berikut.
(1) Tahap persepsi (mengungkap konsepsi awal dan membangkitkan

motivasi belajar pelajar).
(2) Tahap eksplorasi.
(3) Tahap perbincangan dan penjelasan konsep.
(4) Tahap pengembangan dan aplikasi konsep.

Penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran diketahui dari

beberapa indikator seperti:

1) karakteristik manusia masa depan yang diharapkan

2) konstruksi pengetahuan

3) proses belajar menurut teori konstruktivistik

4) perbandingan pembelajaran tradisional (behavioristik) dan

pembelajaran konstruktivistik

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses

pembentukan pengetahuan. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif

berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang

sedang dipelajari. Paradigma konstruktivistik memandang siswa

sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum
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mempelajari sesuatu. Kemampuan awal yang tersebut akan menjadi

dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh karena itu,

meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak

sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar

pembelajaran dan pembimbingan.

Berdasarkan hal di atas, belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah

sekadar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan

melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil ”pemberian” dari

orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi

yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari ”pemberian”

tidak akan bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui

proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan

memberikan makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama

tersimpan/diingat dalam setiap individu.

3. Hasil Belajar

Sudjana (2005: 3) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan

tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik

yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar.

Menurut Hamalik (2008: 155) hasil belajar adalah sebagai terjadinya

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di

ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut

dapat di artikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang

lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu.
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Hasil belajar memiliki arti penting dalam proses belajar mengajar di

sekolah, yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses belajar

mengajar. Sudjana (2005) berpendapat, hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya. Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang

dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat

dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan,

keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik.

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam konteks penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah

mengalami interaksi proses pembelajaran. Hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki setelah siswa nemerima pengalaman belajarnya.

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran.

Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan

belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut

guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut,

baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.

Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam hasil belajar yaitu: (a)

keterampilan dan kebiasaan; (b) pengetahuan dan pengertian; (c) sikap dan

cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada

pada kurikulum sekolah (Nana Sudjana, 2005: 22).
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Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar yaitu:

1. faktor internal (dari dalam individu yang belajar). Faktor yang

mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada faktor dari

dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi

kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain yaitu: motivasi,

perhatian, pengamatan, tanggapan dan lain sebagainya.

2. faktor eksternal (dari luar individu yang belajar). Pencapaian tujuan

belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan belajar yang

kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar siswa.

Adapun faktor yang mempengaruhi adalah mendapatkan pengetahuan,

penanaman konsep, keterampilan, dan pembentukan sikap.

Menurut (Sardiman A.M., 2005: 49) hasil pengajaran itu dapat dikatakan
baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh
siswa

b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan
hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah
merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga
akan dapat mempengaruhi pandangan dan cara mendekati suatu
permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna
bagi dirinya.

Agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal maka proses pembelajaran

harus dilakukan dengan sadar dan terorganisir. (Sardiman A.M., 2005: 19)

mengungkapkan bahwa agar memperoleh hasil belajar yang optimal, maka

proses belajar dan pembelajaran harus dilakukan dengan sadar dan sengaja

serta terorganisir secara baik.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu proses
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pembelajaran yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian

tujuan pembelajaran dan seorang siswa dikategorikan berhasil dalam

belajar jika setelah mengikuti proses pembelajaran maka tingkat

pengetahuan yang dimilikinya akan bertambah, serta sikap dan tingkah

lakunya menjadi lebih baik.

4. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Model Pembelajaran

Menurut Arends (2008) Model pembelajaran adalah suatu
perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam
tutorial, model pembelajaran mengacu pada pendekatan
pembelajaran yang kan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-
tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan
pengelolaan kelas.

Secara harfiah menurut Isjoni (2009) model pembelajaran adalah

strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar,

sikap belajar dikalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki

keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran.

Menurut Hasan dalam Solihatin (2008: 4) cooperative mengandung

pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kegiatan

kooperatif memungkinkan mahasiswa secara individual mencari

hasil nyang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya.

Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam

pengajaran yang memungkinkan siswa bekerjaa sama untuk

memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam

kelompok tersebut.
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Slavin dalam Solihatin (2008: 4) mengatakan bahwa cooperative

learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang

anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selajutnya dikatakan pula,

keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan

aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara

kelompok .

Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur
tugas, stuktur tujuan, dan struktur penghargaan (Arends, 2008: 110-
111).
a) Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan

jenis kegiatan siswa dalam kelas
b) Struktur tujuan, yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh

siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa
menyelesaikan pekerjaannya. Ada tiga macam struktur tujuan,
yaitu:
1) struktur tujuan individualistik, yaitu tujuan yang dicapai oleh

seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi
terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya,

2) struktur tujuan kompetitif, yaitu seorang siswa dapat mencapai
tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut,
dan

3) struktur tujuan kooperatif, yaitu siswa secara bersama-sama
mencapai tujuan, setiap individu mempunyai andil dalam
pencapaian tujuan

c) Struktur penghargaan kooperatif, yaitu penghargaan yang
diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai
akibat keberhasilan bersama anggota kelompok.

Menurut (Lie, 2003: 31) model pembelajaran kooperatif harus

menerapkan lima unsur yaitu “saling ketergantungan positif,

tanggung jawab.perseorangan, tatap muka, komunikasi antar

anggota, evaluasi proses kelompok”. Jika kelima unsur tersebut
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dilaksanakan dangan baik, maka akan tercipta suasana kerja

kelompok yang maksimal dan dapat memberikan semangat belajar

yang tinggi, sehingga kemungkinan hasil belajarpun akan meningkat.

b. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan
sebagai berikut (Ibrahim M, dkk., 2000: 10).
1) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan

pembelajaran.
2) Menyampaikan informasi.
3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok

belajar.
4) Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok.
5) Evaluasi atau memberikan umpan balik.
6) Memberikan penghargaan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menerapkan

pembelajaran kooperatif terdapat tahapan-tahapan tertentu. Hal ini

dilakukan agar penerapan pembelajaran kooperatif berjalan

maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai
setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan oleh
Ibrahim, dkk (2000:7-8) sebagai berikut:
1) meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam

tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja
siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat
bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami
konsep-konsep yang sulit. Model struktur penghargaan kooperatif
juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar
akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil
belajar.

2) penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras,
budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan.
Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang
berbeda latar belakang dan kondisi untuk saling bergantung satu
sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan
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struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu
sama lain.

3) tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah
mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan
kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda
dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial.

d. Keterampilan Kooperatif

Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja, tetapi

siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-

keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Fungsi

keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja

dan tugas. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja,

guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan

sosial yang dibutuhkan.

Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim, dkk. (2000: 47-55),
antara lain:
a. keterampilan-keterampilan sosial
b. keterampilan berbagi
c. keterampilan berperan serta
d. keterampilan-keterampilan berkomunikasi
e. keterampilan-keterampilan kelompok

5. Model Pembelajaran Tipe Talking Stick

Talking Stick adalah metode yang pada mulanya digunakan oleh penduduk
asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan
pendapat dalam suatu forum. sebagaimana dikemukakan Carol Locust
dalam (Deden: 2010) berikut ini.

The talking stick has been used for centuries by many Indian tribes as a
means of just and impartial hearing. The talking stick was commonly used
in council circles to decide who had the right to speak. When matters of
great concern would come before the council, the leading elder would hold
the talking stick, and begin the discussion. When he would finish what he
had to say, he would hold out the talking stick, and whoever would speak
after him would take it. In this manner, the stick would be passed from one
individual to another until all who wanted to speak had done so. The stick
was then passed back to the elder for safe keeping.
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Tongkat berbicara telah digunakan selama berabad-abad oleh suku–suku

Indian sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. Tongkat

berbicara sering digunakan kalangan dewan untuk memutuskan siapa

yang mempunyai hak berbicara. Ketika pimpinan rapat mulai berdiskusi

dan membahas masalah, ia harus memegang tongkat berbicara. Tongkat

akan pindah ke orang lain apabila ia ingin berbicara atau menanggapinya.

Berdasarkan cara ini tongkat berbicara akan berpindah dari satu orang ke

orang lain jika orang tersebut ingin mengemukakan pendapatnya. Apabila

semua mendapatkan giliran berbicara, tongkat itu lalu dikembalikan lagi

ke ketua/pimpinan rapat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

talking stick dipakai sebagai tanda seseorang mempunyai hak suara

(berbicara) yang diberikan secara bergiliran/bergantian.

Model pembelajaran tipe talking stick adalah model pembelajaran dengan

bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab

pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya.

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Arends (2008:111),
pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan

materi belajar,
2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,

sedang dan rendah,
3) jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras,budaya, suku, jenis

kelamin yang berbeda-beda,
4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu.
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Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dilaksanakan dengan
beberapa langkah-langkah seperti dibawah ini (Deden, 2010):
1) guru menyiapkan sebuah tongkat yang akan digunakan sebagai alat

bahan ajar.
2) guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan
mempelajari materi pada pegangannya/paketnya.

3) setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya guru
mempersilahkan siswa untuk menutup bukunya.

4) guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu
guru memberi pertanyaan dan siswa memegang tongkat tersebut harus
menjawabnya, kemudian tongkat tersebut diberikan oleh siswa yang
telah menjawab kepada teman yang belum mendapat giliran demikian
seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk
menjawab setiap pertanyaan dari guru.

5) guru memberikan kesimpulan dari materinya tersebut
6) evaluasi
7) penutup

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, karena

keefektifan setiap model tergantung bagaimana kondisi yang ada di

sekolah atau kelas tersebut.

Kelebihan:

1) menguji kesiapan siswa, sehingga siswa tetap bersemangat mengikuti

semua rangkaian pembelajaran tersebut.

2) melatih membaca dan memahami dengan cepat setiap materi yang

akan diberikan.

3) membuat siswa lebih giat dalam belajar.

Kekurangan:

Siswa yang tidak menguasai materi pelajaran tersebut akan merasa tegang

dalam model pembelajaran ini.
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6. Model Pembelajaran Tipe Snowball Drilling

Model pembelajaran Snowball Drilling adalah model pembelajaran yang
menggunakan paket soal, sehingga suatu kelompok akan diuji kecepatan
dan ketepatannya dalam menyelesaikan paket soal yang diberikan oleh
guru. Pada model pembelajaran Snowball Drilling sisi guru sebagai
fasilitator dan siswa sebagai subjek, sehingga pola interaksi yang terjadi
adalah antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa (Iriani, 2012: 19).

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Snowball
Drilling adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk menguatkan
pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari membaca bahan-bahan
bacaan. Dalam penerapan model pembelajaran Snowball Drilling, peran
guru adalah mempersiapkan paket-paket soal pilihan ganda dan
menggelindingkan bola salju berupa soal latihan dengan cara
menunjuk/mengundi untuk mendapatkan seorang peserta didik yang akan
menjawab soal nomor 1. Jika peserta didik yang mendapat giliran pertama
menjawab soal nomor tersebut langsung menjawab benar, maka peserta
didik itu diberi kesempatan menunjuk salah satu temannya menjawab soal
nomor berikutnya yaitu soal nomor 2. Seandainya, peserta didik yang
pertama mendapat kesempatan menjawab soal nomor 1 gagal, maka
peserta didik itu diharuskan menjawab soal berikutnya dan seterusnya
hingga peserta didik tersebut berhasil menjawab benar item soal pada
suatu nomor soal tertentu (Suprijono, 2009).

Jika pada gelindingan (putaran) pertama bola salju masih terdapat item-

item soal yang belum terjawab, maka soal-soal itu dijawab oleh peserta

didik yang mendapat giliran. Mekanisme giliran menjawab sama seperti

yang telah diuraikan tersebut diatas. Diakhir pelajaran guru memberikan

ulasan terhadap hal yang telah dipelajari peserta didik (Suprijono, 2009).

Menurut Agus Suprijono (2009) Langkah-langkah model pembelajaran
Snowball Drilling adalah sebagai berikut:
1) berikan bahan bacaan kepada siswa secara individu
2) susunlah pertanyaan pilihan ganda tentang bahan bacaan yang

diberikan kepada siswa (banyak soal boleh sebanyak siswa di kelas).
3) undi terlebih dahulu siswa yang akan menjawab soal nomor 1.
4) berilah soal nomor 1 kepada siswa yang telah diundi tadi
5) jika siswa pertama dapat menjawab dengan benar soal nomor 1, dia

menunjuk teman lainnya untuk menjawab soal nomor 2. Akan tetapi,
jika siswa pertama tidak dapat menjawab soal nomor 1, dia harus
menjawab soal nomor 2, dan seterusnya sampai dia dapat menjawab
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soal nomor tertentu secara benar, barulah dia menunjuk teman
lainnya.

6) jika pada putaran pertama masih terdapat soal/pertanyaan yang belum
terjawab, soal-soal itu dijawab oleh peserta didik yang mendapat
giliran. Gilirannya sama dengan di poin di atas.

7) setelah semua pertanyaan telah dijawab secara benar oleh siswa, guru
bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang baru berlangsung.

Keunggulan dari model pembelajaran Snowball Drilling adalah siswa

akan lebih mempersiapkan diri untuk belajar di rumah dan dengan

pemberian latihan soal di akhir pertemuan, guru dapat mengevaluasi

sejauh mana daya serap siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran

(Suprijono, 2009).

Kelebihan:

a. komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa akan terjalin

dengan baik,

b. siswa dapat mengetahui berbagai macam variasi soal, dari soal-soal

yang digulirkan oleh guru,

c. siswa dapat mengkontruksikan pengetahuannya secara mandiri maupun

berkelompok,

d. menumbuhkan sifat kooperatif.

Kelemahan:

a. waktu yang digunakan di dalam pembelajaran kurang efisien akibat

adanya drill soal yang banyak,

b. guru perlu mempersiapkan latihan soal yang begitu banyak,

c. kurang efisien jika soal yang diberikan mempunyai tingkat kesukaran

yang tinggi.
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7. Kemampuan Awal

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang

yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa

untuk menghadapi suatu pengalaman baru (http://multazam-

einstein.blogspot.com).

Secara umum kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang

bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Kemampuan itu berasal dari

dalam individu itu sendiri dan didukung melalui proses belajar.

Sedangkan, awal adalah suatu permulaan. Kemampuan awal (entry

behaviour) dalam belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa

pada suatu bidang tertentu (mata pelajaran) yang merupakan bagian

permulaan atau dasar pada bidang tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan variabel moderator kemampuan awal,
menurut Von Galserfeld (dalam Asri Budiningsih hal 57) mengemukakan
bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses
mengkonstruksi pengetahuan, yaitu:
1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman,
2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan

kesamaan dan perbedaan,
3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu

daripada yang lain.

Sebelum guru masuk ke kelas memberi materi pengajaran kepada peserta

didik, ada tugas guru yang tidak boleh dilupakan adalah untuk mengetahui

pengetahuan awal peserta didik. Sewaktu memberi materi pengajaran
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kelak guru tidak kecewa dengan hasil yang dicapai peserta didik, untuk

mendapat pengetahuan awal peserta didik guru dapat melakukan pretest

tertulis, tanya jawab di awal pelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan

awal peserta didik, guru dapat menyusun strategi memilih metode

instruksional yang tepat pada siswa-siswa.

Paling tidak ada tiga cara bahwa alat budaya dapat dipelajari oleh seorang
individu pada yang lainnya:
a) belajar imitasi (di mana seorang individu mencoba untuk meniru yang

lainnya);
b) belajar instruksi (dimana pelajar meng-internalisasi instruksi guru dan

menggunakannya untuk mengatur diri sendiri);
c) belajar kolaboratif (dimana sekelompok teman sebaya berusaha keras

untuk memahami setiap yang lain, dan belajar terjadi dalam proses)
(Anita Woolfolk, 2004).

Apa model yang akan kita pergunakan sangat tergantung juga pada

pengetahuan awal peserta didik, guru telah mengindentifikasi pengetahuan

awal. Pengetahuan awal dapat berasal dari pokok bahasan yang akan kita

ajarkan, jika siswa tidak memiliki prinsip, konsep, dan fakta atau memiliki

pengalaman, maka kemungkinan besar mereka belum dapat dipergunakan

metode yang bersifat belajar mandiri, hanya metode yang dapat diterapkan

ceramah, demonstrasi, penampilan, latihan dengan teman, sumbang saran,

praktikum, bermain peran, dan lain-lain. Sebaliknya jika peserta didik

telah memahami prinsip, konsep, dan fakta maka guru dapat

mempergunakan metode diskusi, studi mandiri, studi kasus, dan metode

insiden, sifat modeL ini lebih banyak analisis, dan memecah masalah.

Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan.

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh
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siswa sebelum mengikuti pelajaran yang akan diberikan. Kemampuan

awal ini menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran yang

akan disampikan oleh guru. Kemampuan awal siswa penting untuk

diketahui guru sebelum ia memulai dengan pembelajarannya, karena

dengan demikian dapat diketahui apakah siswa telah mempunyai atau

pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran.

Sejauh mana siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan. Jika

sudah mengetahui hal tersebut, guru akan dapat merancang pembelajaran

dengan lebih baik. Sebab apabila siswa diberi materi yang telah diketahui

maka akan merasa cepat bosan. Kemampuan awal siswa dapat diukur

melalui tes awal, interview atau cara-cara lain yang cukup sederhana

seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara acak dengan distribusi

perwakilan siswa yang representatif.

Kemampuan awal siswa tentu memiliki perbedaan antara satu ataupun

dengan yang lain, ada yang memiliki kemampuan awal tinggi dan ada juga

yang memiliki kemampuan awal rendah.

Ketika mengelola program pembelajaran, guru perlu mengenal

kemampuan anak didiknya, karena bagaimanapun juga setiap anak didik

memiliki perbedaan karakteristik sendiri termasuk kemampuannya. Hal ini

perlu dipahami guru agar dapat mengelola program pembelajaran yang

tepat (Sardiman, 2005: 164).

Gerlach dan Ely dalam Harjanto (2006: 128) “kemampuan awal siswa

ditentukan dengan memberikan tes awal”. Kemampuan awal siswa ini
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penting bagi pengajar agar dapat memberikan dosis pembelajaran yang

tepat, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Kemampuan awal juga

berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Senadah disampaikan Gagne dalam Sudjana (2005: 158) menyatakan

bahwa “kemampuan awal lebih rendah daripada kemampuan baru dalam

pembelajaran, kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki

siswa sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya”. Jadi

seorang siswa yang mempunyai kemampuan awal yang baik akan lebih

cepat memahami materi dibandingkan dengan siswa yang tidak

mempunyai kemampuan awal dapat proses pembelajaran.

Kemampuan awal juga bisa disebut dengan prior knowledge (PK). PK

merupakan langkah penting di dalam proses belajar, dengan demikian

setiap guru perlu mengetahui tingkat PK yang dimiliki para peserta, dalam

proses pemahaman, PK merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi

pengalaman belajar bagi para peserta didik. Dari berbagai penelitian

terungkap bahwa lingkungan belajar memerlukan suasana stabil, nyaman

dan familiar atau menyenangkan. Lingkungan belajar, dalam konteks PK,

harus memberikan suasana yang mendukung keingintahuan peserta didik,

semangat untuk meneliti atau mencari sesuatu yang baru, bermakna, dan

menantang. Menciptakan kesempatan yang menantang para peserta didik

untuk “memanggil kembali” PK merupakan upaya yang esensial. Dengan

cara-cara tersebut maka pengajar atau instruktur atau fasilitator

mendorong peserta didik untuk mengubah pola pikir, dari mengingat
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informasi yang pernah dimilikinya menjadi proses belajar yang penuh

makna dan memulai perjalanan untuk menghubungkan berbagai jenis

kejadian atau peristiwa dan bukan lagi mengingat-ingat pengalaman yang

ada secara terpisah-pisah dalam seluruh proses tadi.

PK merupakan elemen esensial untuk menciptakan proses belajar menjadi

sesuatu yang bermakna, dalam proses belajar PK merupakan kerangka

dimana peserta didik menyaring informasi baru dan mencari makna

tentang apa yang sedang dipelajari olehnya. Proses membentuk makna

melalui membaca didasarkan PK dimana peserta didik akan mencapai

tujuan belajarnya. (http://resolusirijal.blogspot.com/2011/04/kemampuan-

awal-priorknowledge.html).

Berdasarkan uraian tersebut, maka kemampuan awal dapat diambil dari

nilai yang sudah didapat sebelum materi baru diperoleh. Kemampuan awal

merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki

pembelajaran materi pembelajaran berikutnya yang lebih tinggi.

Reigeluth (1983) dalam Nasution (2006: 59) mengidentifikasikan 7 jenis
kemampuan awal yang dapat dipakai untuk memudahkan perolehan,
pengorganisasian, dan pengungkapan kembali pengetahuan baru. Ketujuh
jenis kemampuan awal ini adalah sebagai berikut:
a.) pengetahuan bermakna tidak terorganisasi (arbitrarily meaningful

knowledge) sebagai tempat mengaitkan pengetahuan hafalan (yang
tidak bermakna) untuk memudahkan retensi.

b.) pengetahuan analogis (analogic knowlegde), yang mengaitkan
pengetahuan baru dengan pengetahuan lain yang amat serupa, yang
berbeda diluar isi yang dibicarakan.

c.) pengetahuan tingkat yang  lebih tinggi (superordinate knowledge),
yang dapat berfungsi sebagai kerangka cantolan bagi pengetahuan
baru.

d.) pengetahuan setingkat (coordinate knowledge), yang dapat memenuhi
fungsinya sebagai pengetahuan asosiatif dan atau komparatif.
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e.) pengetahuan yang lebih rendah (subordinate knowledge), yang
berfungsi untuk mengkonkretkan pengetahuan baru atau juga contoh-
contoh.

f.) pengetahuan pengalaman (eksperiental knowledge), yang memiliki
fungsi sama dengan pengetahuan yang lebih rendah, yaitu untuk
mengkonkretkan dan menyediakan contoh-contoh bagi pengetahuan
baru.

g.) strategi kognitif (cognitive strategy), yang menyediakan cara-cara
mengolah pengetahuan baru, mulai dan penyandian, penyimpanan
sampai pada pengungkapan kembali pengetahuan yang telah
tersimpan dalam ingatan.

Ketujuh jenis kemampuan awal ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga,

yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan yang akan

diajarkan, pengetahuan yang ada diluar pengetahuan yang akan

dibicarakan, dan pengetahuan mengenai keterampilan generik (generic

skills).

Karakteristik dan kemampuan awal siswa merupakan pengetahuan dan

keterampilan yang relevan yang dimiliki siswa pada saat akan mulai

mengikuti suatu pembelajaran. Abdul Gafur dalam Suryasubrata (2007:

31) menyebutkan teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk mengetahui

karakteristik dan kemampuan awal siswa, yaitu:

1) menggunakan catatan atau dokumen seperti nilai rapor atau nilai hasil

tes formatif dan tes sumatif

2) menggunakan tes prasyarat atau tes awal

3) mengadakan komunikasi individual

4) menyampaikan angket

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa penguasaan konsep awal yang memadai akan
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berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam membangun kemampuan

dan menguasai materi pada jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan awal

yang buruk akan mengakibatkan kesulitan pada tahap-tahap selanjutnya.

Dalam IPS Terpadu setiap materi saling berhubungan dan saling

melengkapi.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel  2. Hasil Penelitian yang Relevan
No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Marselian

Ginting
(2012)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar Ekonomi
Yang Menggunakan
Model Kooperatif
STAD dan Talking
Stick pada Siswa
Kelas X SMA Negeri
1 Terbanggi Besar
Tahun Pelajaran
2011/2012

Ada perbedaan hasil
belajar ekonomi antar
model pembelajaran
kooperatif tipe STAD
dan talking stick dan
juga antar kemampuan
awal (tinggi dan
rendah).

2 Nur Afni
Nopemberia
(2010)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar Dengan
Menggunakan Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Talking Stick Dan
Examples Non
Examples Pada Siswa
Kelas VI Semester
Genap Di SD N Curup
Patah Kec Gunung
Labuhan Kab Way
Kanan Tahun Ajaran
2009/2010

Terdapat perbedaan
hasil belajar model
pembelajaran kooperatif
tipe Talking Stick dan
Examples Non
Examples dan juga antar
kemampuan awal
(tinggi dan rendah).

3 Isti Dwi Iriani
(2011)

Penerapan Metode
Pembelajaran
Snowball Drilling
Untuk Meningkatkan
Keaktifan Belajar IPS
Siswa Kelas VIII A
SMP N 1 Kalikajar
Kabupaten Wonosobo

Terdapat Peningkatan
Keaktifan Belajar IPS
Siswa Kelas VIII A
SMP N 1 Kalikajar
Wonosobo yang
Dibuktikan dengan
Peningkatan Persentase
Keaktifan Siswa dari
61,5% Menjadi 86,5%.
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4 Renny Agustiani
(2011)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar
Akuntansi Siswa
Melalui Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Numbered Heads
Together (NHT) Dan
Student Team
Achievment Division
(STAD) Dengan
Memperhatikan
Kemampuan Awal

Terdapat Perbedaan
Hasil Belajar Model
Kooperatif Talking
Stick dan Snowball
Drilling dengan
Memperhatikan
Kemampuan Awal
(Rendah dan Tinggi).

5 Woro Astriandini
(2012)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar Ekonomi
dengan Menggunakan
Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Number Head
Together (NHT) dan
Cooperatif Integrated
Reading and
Composition (CIRC)
dengan
Memperhatikan
Kemampuan Awal
Siswa Kelas X
Semester Genap SMA
Negeri 8 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2011/2012

Terdapat perbedaan
model pembelajaran
kooperatif tipe NHT
dibandingkan dengan
model pembelajaran
kooperatif tipe CIRC
dalam pencapaian hasil
belajar ekonomi yang
ditunjukkan dengan f
hitung > f tabel yaitu 4,189
> 4,040.

C. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 91) kerangka pikir merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kegiatan belajar mengajar merupakan interaksi yang terjadi antara guru dan

siswa untuk mencapai suatu tujuan. Suatu tujuan belajar mengajar yang

terjadi karena usaha guru, sering dinamakan instructional effect, biasanya
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berupa pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan yang merupakan

pengiring karena usaha atau potensi siswa, seperti faktor kecerdasan, berpikir

kritis dan kreatif disebut nurturant effect. Kegitan dua pihak tersebut

memberikan umpan balik, baik bagi guru maupun siswa. Umpan balik yang

diberikan oleh anak didik selama pelajaran berlangsung ternyata sangat

beragam, baik kualitas maupun kuantitasnya, tergantung rangsangan yang

diberikan oleh guru.

Selain itu juga salah satu faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar

adalah kemampuan awal yang dimiliki siswa. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kemampuan awal siswa pada saat proses belajar mengajar

antara lain, taraf intelegensi daya kreativitas, motivasi belajar, minat belajar,

tahap perkembangan kemampuan berbahasa, kebiasaan dalam cara belajar,

dan sebagainya. Perlu diperhatikan pula bahwa kemampuan awal juga dapat

dilihat dalam hubungannya dengan keadaan awal pada diri siswa.

Berdasarkan kemampuan itu siswa dapat berkembang dan tetap terbuka

kesempatan luas baginya yaitu untuk memperkaya diri dan mencapai hasil

belajar yang tinggi.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (independen) dan variabel terikat

(dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, model pembelajaran

kooperatif sebagai X1 dan X2 yang terdiri dari dua tipe yaitu tipe Talking

Stick dan tipe Snowball Drilling. Kemampuan awal sebagai variabel

moderator terdiri dari kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah.
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Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS

Terpadu (Y).

a. Perbedaan Hasil Belajar IPS Terpadu Antara Penggunaan Model
Talking Stick dengan Model Snowball Drilling

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang

mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif

adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat

secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar.

Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa,

yakni mempelajari materi pembelajaran serta berdiskusi untuk

memecahkan masalah. Dua jenis model pembelajaran yang diterapkan

dalam penelitian ini yaitu tipe Talking Stick dan tipe Snowball Drilling.

Pembelajaran kooperatif tipe ini memiliki memiliki beberapa kesamaan

dalam langkah pembelajaran, diantaranya adalah pembelajaran yang lebih

menekankan pada kemampuan setiap individu.

Model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick, guru menyiapkan

sebuah tongkat yang akan digunakan sebagai alat bahan ajar, sebelumnya

guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari

materi pada pegangannya/paketnya. Setelah selesai membaca buku dan

mempelajarinya guru mempersilahkan siswa untuk menutup bukunya.

Kemudian guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah

itu guru memberi pertanyaan dan siswa memegang tongkat tersebut harus
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menjawabnya, lalu tongkat tersebut diberikan oleh siswa yang telah

menjawab kepada teman yang belum mendapat giliran demikian

seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab

setiap pertanyaan dari guru. Langkah terakhir, guru memberikan

kesimpulan dari materinya tersebut.

Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Drilling, guru memberikan

bahan bacaan kepada siswa secara individu. Kemudian, guru menyusun

pertanyaan pilihan ganda tentang bahan bacaan yang diberikan kepada

siswa (banyak soal boleh sebanyak siswa di kelas). Guru mengundi

terlebih dahulu siswa yang akan menjawab soal nomor 1. Setelah itu

memberi soal nomor 1 kepada siswa yang telah diundi tadi. Jika siswa

pertama dapat menjawab dengan benar soal nomor 1, dia menunjuk teman

lainnya untuk menjawab soal nomor 2. Akan tetapi, jika siswa pertama

tidak dapat menjawab soal nomor 1, dia harus menjawab soal nomor 2,

dan seterusnya sampai dia dapat menjawab soal nomor tertentu secara

benar, barulah dia menunjuk teman lainnya. Jika pada putaran pertama

masih terdapat soal/pertanyaan yang belum terjawab, soal-soal itu dijawab

oleh peserta didik yang mendapat giliran. Gilirannya sama dengan di poin

di atas. Setelah semua pertanyaan telah dijawab secara benar oleh siswa,

guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang baru berlangsung.

Kedua model pembelajaran tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan

masing- masing, kelemahan dari model pembelajaran Talking Stick adalah

siswa yang tidak menguasai materi pelajaran tersebut akan merasa tegang
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dalam model pembelajaran ini. Adapun kelebihannya menuntut kesiapan

siswa, sehingga siswa tetap bersemangat mengikuti semua rangkaian

pembelajaran tersebut. Selain itu, pembelajaran ini dapat melatih siswa

dalam membaca dan memahami dengan cepat setiap materi yang akan

diberikan.

Sedangkan kelebihan model pembelajaran tipe Snowball Drilling, siswa

akan lebih mempersiapkan diri untuk belajar di rumah dan dengan

pemberian latihan soal diakhir pertemuan, guru dapat mengevaluasi sejauh

mana daya serap siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran

(Suprijono, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, dengan menerapkan kedua model

pembelajaran tersebut peneliti menduga adanya perbedaan hasil belajar

IPS Terpadu antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Snowball Drilling.

b. Hasil Belajar IPS Terpadu Menggunakan Model Talking Stick Lebih
Tinggi Dibandingkan Menggunakan Model Snowball Drilling Pada
Siswa Yang Memiliki Kemampuan Awal Tinggi

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa

sebelum dia mengikuti pelajaran yang akan diberikan. Dalam

pembelajaran kemampuan awal diduga dapat mempengaruhi keberhasilan

siswa dalam belajar.
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Sesuai dengan teori konstruktivisme yang didefinisikan sebagai

pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu

makna dari apa yang dipelajari. Teori kontrukstivisme lebih memahami

belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan

pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan

pengalamannya. (sumber: http://wiare.blogspot.com/2013/02/teori-belajar-

konstruktivisme.html. ditulis oleh Wigih Adi Wibawa).

Untuk memperbaiki pendidikan terlebih dahulu harus mengetahui

bagaimana manusia belajar dan bagaimana cara mengajarnya. Menurut

pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari

suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruktif

kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya.

Siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi akan lebih berkembang jika

menggunakan model pembelajaran Talking Stick. Dalam model

pembelajaran Talking Stick, siswa dituntut dapat mempersiapkan dirinya

sebelum pembelajaran dimulai. Siswa dituntut mandiri sehingga tidak

bergantung pada siswa yang lainnya dan juga harus mampu bertanggung

jawab terhadap diri sendiri. Siswa juga harus percaya diri dan yakin dalam

menyelesaikan masalah. Selain itu, pembelajaran ini dapat melatih siswa

dalam membaca dan memahami dengan cepat setiap materi yang akan

diberikan.

Pada pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick, bagi siswa yang memiliki

kemampuan awal rendah, ia tidak dapat mengandalkan temannya yang
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lebih cerdas karena ia tidak tau kapan dia mendapat giliran menjawab

pertanyaan dan juga tidak tahu soal yang akan diberikan.

Hal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan hasil belajar pada siswa yang

memiliki kemampuan awal tinggi. Siswa yang memiliki kemampuan awal

tinggi dengan menggunakan model pembelajaran Talking Stick hasil

belajarnya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang

menggunakan model pembelajaran Snowball Drilling.

c. Hasil Belajar IPS Terpadu Yang Menggunakan Model Talking Stick
Lebih Rendah Dibandingkan Menggunakan Model Snowball Drilling
Pada Siswa Yang Memiliki Kemampuan Awal Rendah

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses

pembentukan pengetahuan. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif

berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang

sedang dipelajari. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai

pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari

sesuatu. Kemampuan awal yang tersebut akan menjadi dasar dalam

mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh karena itu, meskipun

kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai

dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar

pembelajaran dan pembimbingan.

Dalam penelitian ini digunakan variabel moderator kemampuan awal,
menurut Von Galserfeld (dalam Asri Budiningsih hal 57) mengemukakan
bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses
mengkonstruksi pengetahuan, yaitu:
1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman,
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2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan
kesamaan dan perbedaan,

3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu
daripada yang lain.

Siswa yang memiliki kemampuan awal rendah akan cenderung mudah

putus asa dalam menghadapi masalah belajar dan memiliki motivasi

belajar yang rendah. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan awal

tinggi akan terus gigih dalam mencari, mencoba, dan menemukan hal- hal

baru yang dapat meningkatkan hasil belajarnya.

Siswa pada kemampuan awal rendah yang menggunakan model

pembelajaran Talking Stick hasil belajarnya cenderung rendah, karena

siswa dituntut agar terbiasa belajar mandiri dengan mengandalkan

kemampuan yang dimilikinya. Siswa tetap diberi tanggung jawab secara

mandiri untuk mampu menguasai materi dan melaporkan hasil diskusinya

secara individu.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2009) bahwa Keunggulan dari

model pembelajaran Snowball Drilling adalah siswa akan lebih

mempersiapkan diri untuk belajar di rumah dan dengan pemberian latihan

soal diakhir pertemuan, guru dapat mengevaluasi sejauh mana daya serap

siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran.

Pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan model

pembelajaran Snowball Drilling aktivitas belajarnya lebih tinggi daripada

kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran Talking Stick.

Meskipun pada kelas eksperimen dan kelas kontrol siswa sama-sama
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diberi tanggung jawab secara individu dalam menguasai materi

pembelajaran, tetapi model pembelajaran Snowball Drilling siswa juga

dituntut mampu mengeksplore seluruh potensinya dalam pembelajaran.

d. Interaksi Antara Model Pembelajaran Dengan Kemampuan Awal
Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu

Desain penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh dua model

pembelajaran yaitu model pembelajaran Talking Stick dan model

pembelajaran Snowball Drilling terhadap hasil belajar dengan

memperhatikan kemampuan awal.

Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa ada pengaruh yang berbeda

dari adanya perbedaan kemampuan awal yang dimiliki masing- masing

siswa. Siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi akan mampu

mengikuti pelajaran dengan baik jika menggunakan model pembelajaran

Talking Stick maupun model pembelajaran Snowball Drilling. Sebaliknya,

siswa yang memiliki kemampuan awal rendah akan mengalami kesulitan

dalam mengikuti pelajaran. Dengan demikian ada interaksi antara model

pembelajaran dengan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar IPS

Terpadu.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian ini dapat

divisualisasikan sebagai berikut.
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara penggunaan model talking

stick dengan model snowball drilling.

2. Keefektifan hasil belajar IPS Terpadu menggunakan model talking stick

lebih tinggi dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model

snowball drilling pada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi.

3. Keefektifan hasil belajar IPS Terpadu menggunakan model talking stick

lebih rendah dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model

snowball drilling pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah.

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal

terhadap hasil belajar IPS Terpadu.

Model
Pembelajaran

Talking
Stick
(X1)

Snowball
Drilling

(X2)

Kemampuan
Awal Tinggi

Kemampuan
Awal Rendah

Kemampuan
Awal Tinggi

Kemampuan
Awal Rendah

Hasil Belajar
IPS Terpadu

(Y)

Hasil Belajar
IPS Terpadu

(Y)

Hasil Belajar
IPS Terpadu

(Y)

Hasil Belajar
IPS Terpadu

(Y)


