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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar-Pembelajaran

1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu kewaktu makin pesat.

Arus globalisasi semakin hebat. Akibat dari fenomena tersebut muncul persaingan

dalam berbagai bidang kehidupan, terutama lapangan pekerjaan. Untuk

menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan sumber daya yang berkualitas.

Sumber daya yang berkualitas tidak lepas dari belajar dan pembelajaran.

Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri

sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan,

kepribadian atau suatu pengertian.

Menurut Slavin dalam Anni (2004:2), belajar merupakan perubahan individu yang

disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut gagne dalam Anni (2004:2),

belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung

selama periode tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses

pertumbuhan.
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Sejalan dengan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang belajar yang

menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu

melalui interaksi dengan lingkungan (Anni, 2004:3).

Menurut  ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses aktif

yang disengaja sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku menuju ke arah

yang lebih sempurna. Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku

merupakan proses belajar. Sedang perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan

hasil belajar, dengan demikian belajar akan menyangkut proses belajar dan hasil

belajar.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa,

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 2000:24).

Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (http://blog.persimpangan.com/blog,

diakses pada hari Kamis, 23 Maret 2011 Pkl 14.00 WIB) ”Pembelajaran adalah

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi

serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat

internal”.

Pembelajaran merupakan proses komunikatif-interaktif antara sumber belajar,

guru, dan siswa yaitu saling bertukar informasi. Istilah keterampilan dalam

Pembelajaran Keterampilan diambil dari kata terampil (skillful) yang mengandung

arti kecakapan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan cekat, cepat dan

tepat. Kata cekat mengandung makna tanggap terhadap permasalahan yang

dihadapi dari sudut pandang karakter, bentuk, sistem dan perilaku obyek yang
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diwaspadai. Di dalamnya terdapat unsur kreatifitas, keuletan mengubah kegagalan

menjadi keberhasilan (adversity) serta kecakapan menanggulangi permasalahan

dengan tuntas. Istilah cepat merujuk kepada kecakapan mengantisipasi perubahan,

mengurangi kesenjangan kekurangan terhadap masalah, maupun obyek dan

memproduksi karya berdasarkan target waktu terhadap keluasan materi, maupun

kuantitas sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Kata tepat menunjukkan

kecakapan bertindak secara presisi untuk menyamakan bentuk, sistem, kualitas

maupun kuantitas dan perilaku karakteristik obyek atau karya.

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku

di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip

dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga

dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek

psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga

menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Sehingga

pembelajaran merupakan proses komunikatif-interaktif antara sumber belajar,

guru, dan siswa yaitu saling bertukar informasi.

1.2 Ciri-Ciri Belajar dan Pembelajaran

Hampir semua perilaku manusia adalah hasil dari proses belajarnya, sehingga

dapat dikatakan bahwa proses belajar adalah proses pematangan atau



16

pendewasaan seseorang. Belajar didorong oleh kebutuhan atau keinginan yang

dimiliki dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan, berikut ini ciri-ciri dari

belajar:

a. Belajar adalah proses aktif dari orang yang bersangkutan.

b. Belajar hanya dapat dilakukan secara individual.

c. Kemampuan belajar setiap individu berbeda.

d. Belajar dipengaruhi oleh pengalaman.

e. Belajar melalui indera.

f. Belajar dipengaruhi oleh kebutuhan yang terasa oleh pelajar.

g. Belajar didorong ataupun dihambat oleh hasil belajar.

h. Belajar dipengaruhi oleh keadaan fisik orang yang belajar dan lingkungannya.

Perubahan perilaku pada siswa dalam konteks pembelajaran jelas merupakan

produk dan usaha guru melalui kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dipahami

karena pembelajaran merupakan suatu aktivitas khusus yang dilakukan guru untuk

menolong dan membimbing anak didik memperoleh perubahan dan

pengembangan skill (keterampilan), attitude (sikap), appreciation (penghargaan)

dan knowledge (pengetahuan). Dan akhirnya dapat diketahui bahwa kegiatan

pembelajaran memiliki ciri–ciri sebagai berikut:

a. Memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk anak dalam suatu perkembangan

tertentu.

b. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah – langkah, metode dan teknik yang

direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Fokus materi jelas, terukur, terarah dan terencana dengan baik.
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d. Adanya aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya

kegiatan belajar mengajar.

e. Aktor guru yang cermat dan tepat.

f. Terdapat pola aturan yang ditaati guru dan anak didik dalam proporsi masing–

masing.

g. Limit waktu untuk mencapat tujuan pembelajaran.

h. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk.

2. Pembelajaran Geografi di SMA

Pembelajaran Geografi membahas fenomena-fenomena yang terjadi di bumi,

interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Lingkungan

merupakan keadaan yang berada di sekitar peserta didik. Lingkungan ini bisa

berupa benda-benda flora fauna, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan

manusia dengan segala aktifitasnya. Lingkungan tersebut bisa dibedakan menjadi

dua yaitu: lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya.

Studi geografi berkenaan dengan 1) permukaan bumi (geosfer), 2) alam

lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer), 3) umat manusia dengan

kehidupannya (antroposfer), 4) penyebaran keruangan gejala alam dan kehidupan

termasuk persamaan dan perbedaan, 5) analisis hubungan keruangan gejala-gejala

geografi dipermukaan bumi (Depdiknas,2006).

Pembelajaran geografi hakikatnya adalah Pembelajaran tentang aspek-aspek

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan
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kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya (Sumaatmaja, 1997:9-

12).

Objek studi geografi antara lain adalah tentang:

a. Permukaan bumi dan segenap proses yang berlangsung di atasnya;

b. Pengorganisasian wilayah dan ruang di bumi, baik di daratan, perairan

maupun di udara;

c. Tafsiran bentang alam dan bentang sosial, termasuk budaya, perkotaan dan

pedesaan;

d. Hubungan manusia dengan lingkungan yang berbeda-beda, baik yang

merupakan hasil budaya maupun teknologi;

e. Interaksi manusia dengan proses-proses yang ada di muka bumi, yang pada

prinsipnya merupakan pendekatan ekologi.

Pelajaran geografi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses yang

berkaitan.

b. Mengembangkan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan Geografi.

c. Menumbuhkan sikap, kesadaran, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup

dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial–budaya

masyarakat.
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Tujuan pembelajaran Geografi meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan,

keterampilan, dan sikap.

Pengetahuan:

a. Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berkaitan dengan pola keruangan
dan proses-prosesnya.

b. Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan
keterbatasannya untuk dimanfaatkan.

c. Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berhubungan dengan lingkungan
sekitar, dan wilayah negara/dunia.

Keterampilan:

a. Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial,
dan lingkungan binaan.

b. Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi
yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan.

c. Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecendrungan, dan hasil-hasil
dari interaksi berbagai gejala geografis.

Sikap:

a. Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi
di lingkungan sekitar.

b. Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas
lingkungan hidup.

c. Mengembangkan kepekaan tarhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumber
daya.

d. Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya.
e. Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa.

(Http://iptekdakhlan.blogspot.com/2009/06/objek-studi-geografi-i-
fungsipelajaran. html, diakses pada hari Selasa 8 November 2011 pkl 20.20
WIB)

3. Faktor-Faktor Belajar dan Pembelajaran

Faktor – faktor belajar adalah peristiwa belajar yang terjadi pada diri pembelajar,

yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah berada didalam
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proses belajar, sebab dalam makna belajar adalah adanya perubahan perilaku

seseorang kearah yang lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran.

Prinsip-prinsip belajar yang hanya memberikan petunjuk umum tentang belajar.

Tetapi prinsip-prinsip itu tidak dapat dijadikan hukum belajar yang bersifat

mutlak, kalau tujuan belajar berbeda maka dengan sendirinya cara belajar harus

berbeda, contoh: belajar untuk memperoleh sifat berbeda dengan belajar untuk

mengembangkan kebiasaan dan sebagainya. Karena itu, belajar yang efektif

sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada.

Menurut Muhibin (2005:42) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi

belajar secara global dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa) yakni keadaan/kondisi jasmani
dan rohani siswa.

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) yakni kondisi lingkungan disekitar
siswa, faktor eksternal siswa adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial
yang lebih banyak memepengaruhi pembelajaran adalah orang tua dan
keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan
keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah),
semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap
pembelajaran dan hasil yang dicapai oleh siswa. Contoh kebiasaan yang
diterapkan orang tua siswa dalam mengelola keluarga yang keliru, seperti
kelalaian orang tua siswa dalam memonitor kegiatan anak dapat
menimbulkan dampak buruk.

3. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi
strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan
mempeljari materi-materi pelajaran.

4. Metode Resitasi (Recitation Method)

Metode resitasi (recitation method) adalah metode penyajian bahan dengan cara

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Masalah

tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan didalam kelas, halaman
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sekolah, laboratorium, perpustakaan, atau dimana saja asal tugas itu dapat

dikerjakan (Djamarah, 2002: 96).

Metode resitasi adalah suatu cara penyajian pembelajaran dengan cara guru

memberi tugas tertentu kepada siswa dalam waktu yang telah ditentukan dan

siswa mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya.

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:85) menyatakan bahwa:

”Metode tugas dan resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru
memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar”.

Bila siswa telah selesai melaksanakan atau mempelajari tugas, maka siswa harus

membuat laporan (fase resitasi) yang bentuknya juga telah ditentukan sesuai

dengan tujuan tugas.

Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah (PR), tetapi jauh lebih luas

dari itu. Tugas biasanya bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan

di tempat lainnya. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar, baik

secara individual, atau dapat pula secara kelompok.

Tugas yang dapat diberikan kepada anak didik ada berbagai jenis. Karena itu,

tugas sangat banyak macamnya, bergantung pada tujuan yang akan dicapai;

seperti tugas meneliti, tugas menyusun laporan (lisan/tulisan), tugas motorik

(pekerjaan motorik), tugas di laboratorium, dan lain-lain.

Adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam metode tugas atau resitasi

menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:86) yaitu sebagai berikut:

a. Fase pemberian tugas
Tugas yang diberikan pada siswa hendaknya mempertimbangkan:
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1) Tujuan yang akan dicapai.
2) Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan

tersebut.
3) Sesuai dengan kemampuan siswa.
4) Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa.
5) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut.

b. Langkah pelaksanaan tugas, antara lain:
1) Diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru.
2) Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja.
3) Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain.
4) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan

sistematik.

c. Fase mempertanggung jawabkan tugas/resitasi hal-hal yang harus dikerjakan
dalam fase ini antara lain:
1) Laporan siswa baik lisan dan tertulis dari apa yang telah dikerjakannya.
2) Ada tanya jawab atau diskusi kelas.
3) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non tes atau cara

lainnya.

Fase-fase diatas mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan, inilah yang

disebut ”Resitasi”.

4.1 Kelebihan dan Kelemahan Metode Resitasi

Metode resitasi mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahannya, antara lain:

a. Kelebihan Metode Resitasi:
1) Metode ini merupakan aplikasi pengajaran modern disebut juga azas

aktivitas dalam pembelajaran yaitu guru mengajar harus merangsang siswa
agar melakukan berbagai aktivitas sehubungan dengan apa yang dipelajari.

2) Dapat memupuk rasa percaya diri sendiri.
3) Dapat membina kebiasaan siswa untuk mencari, mengolah

menginformasikan dan dan mengkomunikasikan sendiri.
4) Dapat mendorong belajar, sehingga tidak cepat bosan.
5) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa.
6) Dapat mengembangkan kreativitas siswa.
7) Dapat mengembangkan pola berfikir dan ketrampilan anak.

b. Adapun Kelemahan Metode Resitasi:
1) Tugas tersebut sulit dikontrol guru kemungkinan tugas itu dikerjakan oleh

orang lain yang lebih ahli dari siswa.
2) Sulit untuk dapat memenuhi pemberian tugas.



23

3) Pemberian tugas terlalu sering dan banyak, akan dapat menimbulkan
keluhan siswa.

4) Dapat menurunkan minat belajar siswa kalau tugas terlalu sulit.
5) Pemberian tugas yang monoton dapat menimbulkan kebosanan siswa

apabila terlalu sering.
6) Khusus tugas kelompok juga sulit untuk dinilai siapa yang aktif.

(http://id.shvoong.com/social-sciences/education, diakses pada hari
Kamis, 23 Maret 2011 pkl 14.00 WIB).

Kegiatan interaktif dan edukatif merupakan suatu kegiatan yang didalamnya

terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa yang diikat oleh suatu tujuan.

Dengan banyaknya kegiatan edukatif disekolah dalam usaha meningkatkan mutu

dan frekuensi pembelajaran, maka banyak menyita waktu siswa untuk

melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut.

4.2 Langkah-Langkah Metode Resitasi

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan diterapkan adalah sebagai

berikut:

a. Guru menyampaikan penjelasan materi geografi pada pokok bahasan tertentu

secara jelas sebelum memberikan tugas kepada siswa.

b. Guru memberikan dorongan kepada siswa supaya siswa mampu bekerja

sendiri.

c. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk diskusi.

d. Guru memberikan LKK (Lembar Kerja Kelompok) kepada masing-masing

kelompok untuk dikerjakan, soal-soal yang berkaitan dengan materi yang telah

didiskusikan bersama oleh siswa dan guru sesuai dengan kemampuan siswa.

e. Siswa mengerjakan tugas tersebut dengan harapan siswa mampu menyediakan

waktu yang cukup.



24

f. Siswa dianjurkan untuk mencatat hal-hal yang ia peroleh dengan baik dan

sistematik.

g. Setelah selesai mengerjakan tugas tersebut siswa menyampaikan laporan baik

lisan maupun tulisan dari apa yang telah dikerjakan.

h. Guru melakukan tanya jawab dari tugas yang telah dikerjakan atau melakukan

diskusi kelas.

i. Guru melakukan evaluasi/penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa dengan tes

maupun non tes.

j. Penutup

5. Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)

Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran gotong royong merupakan sistem

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur.

Kerja sama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup

manusia. Tanpa kerjasama tidak akan ada keluarga, organisasi, atau sekolah. Akan

tetapi prinsip kerjasama ini belum banyak diterapkan dalam pendidikan

khususnya dalam proses pembelajaran. Prinsip kerjasama yang baik dapat

diterapkan dalam proses pembelajaran disekolah. Salah satunya adalah dengan

menerapkan model cooperatif learning dalam proses pembelajaran di sekolah.

Menurut A. M Sardiman (2005:37) Konstruktivisme adalah salah satu filsafat

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi

(bentukan) kita sendiri.
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Pernyataan Sardiman menjelaskan bahwa, siswa membina sendiri pengetahuan

atau konsep secara aktif  berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada.

Struktur pengetahuan dikembangkan dalam otak manusia melalui dua cara yaitu

asimilasi dan akomodasi.  Asimilasi yaitu siswa membangun struktur pengetahuan

baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, sedangkan akomodasi yaitu

penyesuaian pengetahuan dengan hadirnya pengalaman baru.

Hal ini juga didukung oleh Slavin (1995:225) yang menyatakan  bahwa:

”Menurut pandangan konstruktivisme, siswa secara aktif membangun
pengetahuan dengan cara terus-menerus mengasimilasi dan mengakomondasi
informasi baru atau dengan kata lain, konstruktivisme adalah teori
perkembangan kognitif yang menekankan peran aktif siswa dalam
membangun pemahaman mereka tentang realita”.

Di dalam proses pembelajaran ada unsur-unsur dasar pembelajaran koperatif

(coopeerative learning) yang membedakannya dengan kelompok belajar yang

lain. Pelaksanaan prosedur model koperatif (cooperative learning) dengan benar

akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif. Untuk

mencapai hasil yang maksimal.

6. Pembelajaran Metode Resitasi Dalam Teori Kooperatif

Pada dasarnya proses pembelajaran tidak hanya berasal dari guru menuju siswa,

tetapi proses pembelajaran juga dapat berlangsung dari siswa kepada sesama

siswa lainnya.  Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lie (2002: 17)  bahwa:

“pengajaran cooperative learning didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar

kelompok yang terstruktur”.
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Pembelajaran kooperatif merupakan sekelompok strategi instruksional yang

melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi atau berkelompok untuk mencapai

tujuan-tujuan umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Eggen dan Kauchak

(1996: 277) bahwa: “Cooperative learning is a cluster of instructional strategies

that involve students working collaboratively to reach common goals”.

Sedangkan menurut Slavin (1995: 2) bahwa: “cooperative learning merupakan

suatu jenis metode pembelajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok kecil

untuk membantu satu sama lain dalam memahami isi pembelajaran”.

Dalam pembelajaran kooperatif dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan

tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling

menyampaikan pendapat, saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan,

saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri

maupun teman lain.

Dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dimana

siswa dibuat dalam kelompok-kelompok kecil di dalam belajar dan bekerja untuk

menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas atau dalam mengerjakan sesuatu

untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam pembelajaran kooperatif, setiap siswa

merupakan bagian dari tim. Mereka harus sadar bahwa masalah yang mereka

hadapi adalah masalah kelompok. Maka berhasil atau tidaknya merupakan

tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok, sehingga pada akhirnya hasil

yang dicapai pada setiap pekerjaan siswa merupakan akibat langsung pada

keberhasilan kelompoknya.
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Dari uraian diatas, pembelajaran dengan metode resitasi sejalan dengan prinsip

pembelajaran kooperatif. Melalui pembelajaran dengan metode resitasi, siswa bisa

belajar lebih aktif dan mandiri. Dan siswa akan membangun pengetahuannya dari

yang sederhana menuju pengetahuan yang kompleks. Dengan bantuan guru, siswa

bisa diarahkan untuk mengaitkan suatu informasi dengan informasi yang lainnya

sehingga terbentuk suatu pemahaman baru.

7. Aktivitas Belajar

Menurut Garret (Dalam Sagala, 2007:13) menyatakan bahwa :

”Belajar adalah merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama
melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri
dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu”.

Perubahan perilaku pada diri pembelajar itu menunjukkan bahwa pembelajar telah

melakukan aktivitas belajar.

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Menurut Dierick dalam Hamalik

(2001:82), aktivitas belajar dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu:

a. Kegiatan-Kegiatan Visual
Membaca, melihat, gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi,
pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.

b. Kegiatan-Kegiatan Lisan (Oral)
Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian,
mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,
diskusi, dan interupsi.

c. Kegiatan-Kegiatan Mendengarkan
Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi
kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio.
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d. Kegiatan-Kegiatan Menulis
Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi,
membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket.

e. Kegiatan-Kegiatan Menggambar
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola.

f. Kegiatan-Kegiatan Metrik
Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat
model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun.

g. Kegiatan-Kegiatan Mental
Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-faktor,
melihat, hubungan-hubungan dan membuat keputusan.
h. Kegiatan-Kegiatan Emosional
Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. kegiatan-kegiatan dalam
kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu sama lain.

Adapun penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pembelajaran para siswa,

oleh karena:

f. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.

g. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara

integral.

h. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa.

i. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri.

j. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi

demokratis.

k. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara orang

tua dengan guru.

l. Pembelajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan

verbalistis.
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m. Pembelajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam

kehidupan di masyarakat.

Asas aktivitas digunakan dalam semua jenis metode pembelajaran, baik metode

dalam kelas maupun metode pembelajaran di luar kelas. Hanya saja

penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk yang berlainan sesuai dengan tujuan

yang hendak dicapai dan disesuaikan pula pada orientasi sekolah yang

menggunakan jenis kegiatan itu.

8. Prestasi Belajar

Belajar sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar. Karena prestasi itu

sendiri merupakan hasil belajar itu biasanya dinyatakan dengan nilai. Prestasi

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh seseorang (siswa) setelah

mengalami aktivitas belajar (Anni, 2004:4).

Perubahan tingkah laku yang terjadi dalam diri seseorang tidak selalu dikatakan

sebagai hasil belajar. Syarat-syarat suatu perubahan tingkah laku yang dapat

dikatakan sebagai hasil belajar (Anonim, 1996:30) adalah:

a. Hasil belajar sebagai pencapaian tujuan,

b. Hasil belajar harus sebagai buah dari proses kegiatan yang disadari,

c. Hasil belajar harus sebagai produk dari proses latihan,

d. Hasil belajar harus merupakan tindak-tanduk yang berfungsi efektif dalam

kurun waktu tertentu, dan
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e. hasil belajar harus berfungsi operasional dan potensial yaitu merupakan

tindak-tanduk yang berfungsi positif bagi pengembangan tindak-tanduk

lainnya.

Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa prestasi belajar adalah suatu bentuk

pertumbuhan atau Perubahan diri seseorang yang dinyatakan dengan cara

bertingkah laku baru berkat pengalaman yang baru.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, maka prestasi belajar merupakan

hasil kegiatan pembelajaran, sedangkan belajar sendiri lebih menekankan pada

proses kegiatannya, selain pada hasil kegiatannya.

Prestasi belajar merupakan hasil yang menunjukkan kemampuan seseorang siswa

dalam menguasai bahan pelajarannya. Hasil belajar dapat diuji melalui test,

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan

keberhasilan siswa atau guru dalam proses pembelajaran.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka bahwa proses pembentukan

pengetahuan pada pembelajaran melalui metode resitasi yang menekankan pada

keaktifan siswa secara fisik dan emosional. Guru dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran dengan harapan proses belajar dapat berjalan efektif. Sebelum

melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

yaitu kesiapan siswa dan metode pembelajaran.
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Pemberian tugas akan menjadi bekal bagi siswa untuk mengikuti materi

pembelajaran selanjutnya. Dalam kenyataannya, banyak siswa yang dalam

mengerjakan tugas hanya menyalin pekerjaan temannya tanpa memahami tugas

tersebut. Untuk mengurangi kebiasaan tersebut maka siswa dilatih untuk

mempertanggungjawabkan (resitasi) tugas yang dikerjakan melalui diskusi atau

tanya jawab. Dengan demikian siswa dapat bebas mengemukakan pendapatnya,

berlatih berpikir kritis, siap mengemukakan pendapat dengan tepat, berpikir secara

obyektif dan menghargai orang lain.

Selain itu diskusi atau tanya jawab dapat meningkatkan pemahaman konsep dan

kemampuan memecahkan masalah. Adanya kesiapan siswa melalui metode

resitasi dan kemudian dipertanggungjawabkan (resitasi) dalam diskusi yang

banyak menuntut keaktifan siswa diharapkan siswa dapat mencapai hasil belajar

yang optimal.

Hasil yang diharapkan dari penggunaan metode resitasi  pada siswa sebagai

berikut:

1. Siswa mampu mengembangkan keterampilan dan menganalisis soal.

2. Siswa berkesempatan memupuk keberanian mengambil inisiatif dan

bertanggung jawab.

3. Meningkatkan pemahaman siswa yang ditujukan untuk meningkatnya

prestasi belajar.

Melalui metode resitasi (recitation method) dalam pembelajaran geografi

diharapkan mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa yang positif seperti

halnya siswa aktif bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan
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mengerjakan soal yang diberikan guru dengan baik. Hal ini dimungkinkan pula

akan meningkatkan daya nalar siswa terhadap prinsip-prinsip dan konsep-konsep

geografi yang selama ini terkesan sulit yang pada akhirnya prestasi belajar siswa

akan meningkat.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Pembelajaran Kooperatif

Dapat Meningkatkan Aktivitas
Belajar Geografi Siswa

Dapat Meningkatkan Prestasi
Belajar Geografi Siswa

Metode Resitasi
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C. Hipotesis Tindakan

Menurut Moh. Pabundu Tika hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu

masalah, dan jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan

kerangka pikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Metode Resitasi dapat

meningkatkan:

1. Aktivitas belajar geografi siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah

Martapura.

2. Meningkatnya aktivitas melalui model pembelajaran kooperatif dengan

metode resitasi dapat meningkatkan prestasi belajar geografi siswa kelas XI

IPS di SMA Muhammadiyah Martapura.


