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ABSTRAK 

Rahayu, Eni Dwi. 2014. Partisipasi dan Hasil Belajar Siswa Melalui Kombinasi 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir dengan Game 

Jcross Pada Mapel IPS Kelas VIII di SMPN 1 Winong Pati Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Pembimbing I Dra. Nurussa’adah, M.Psi. 

Pembimbing II Drs. Suripto, M.Psi. 

Kata Kunci : Game Jcross, SPPKB, Partisipasi belajar, hasil belajar. 

Penelitian mengenai kombinasi strategi peningkatan kemampuan berfikir 

(SPPKB) dengan game jcross pada mapel IPS kelas VIII ini disajikan untuk 

menjawab fenomena adanya persepsi bahwa mapel IPS dianggap sebagai 

pelajaran kelas dua. Disadari atau tidak, proses pendidikan di sekolah sekarang 

porsinya masih lebih pada aspek kognitif atau transfer of knowledge saja, 

kadangkala peserta didik mempraktikkan “ 5 D “ yaitu Datang, Duduk, Dengar, 

Diam, dan bahkan mungkin Dengkur. Guru masih terbiasa menjadikan peserta 

didiknya pendengar yang baik karena guru masih yakin bahwa satu-satunya cara 

untuk mengajar dengan cepat adalah menggunakan metode ceramah. Tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk memperoleh temuan empiris tentang perbedaan 

partisipasi dan hasil belajar siswa pada mapel IPS kelas VIII SMPN 1 Winong 

antara kelas yang pembelajaran menggunakan kombinasi SPPKB dengan game 

jcroos dan kelas yang pembelajarannya tanpa menggunakan metode kombinasi 

SPPKB dengan game jcroos. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pola random 

control group pretest-postest. Desain penelitian diawali dengan observasi awal 

dan pemberian pretest untuk mengetahui kondisi awal sampel penelitian, 

dilanjutkan dengan pemberian perlakuan, perlakuan yang diberikan adalah 

penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran tanpa kombinasi SPPKB dengan game jcross pada kelas kontrol, 

pada mapel IPS, kemudian dilanjutkan dengan observasi akhir dan postest untuk 

mengetahui hasil akhir penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian, membuktikan adanya perbedaan partisipasi 

belajar dan hasil belajar yang cukup signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pada kelompok kontrol memiliki partisipasi belajar baik (50%) dan cukup 

baik (50). Sedangkan kelas eksperimen untuk partisipasi belajar kategori 

baik( 71,875%) dan sangat baik (28,125%). Menurut uji t pada hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan  uji Paired Samples T-Test diperoleh thitung = 

2,481 dan sig. sebesar 0,001. Bila dibandingkan dengan ttabel dk pembeda 31 dan 

dk penyebut 31, taraf kesalahan 5% maka diperoleh ttabel sebesar 2,042. Karena  

thitung > ttabel yaitu 2,481>2,042, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, dapat 

disimpulkan  bahwa terdapat perbedaan hasil belajar dari kedua kelompok 

tersebut. Dari hasil tersebut maka disarankan perlunya variasi pembelajaran dalam 

kelas, salah satunya dengan penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross 

tkognitif


 
 

x 
 

guna menghindari kebosanan para siswa yang dapat berakibat buruk pada 

partisipasi dan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aset dari suatu bangsa. Melalui pendidikan, suatu 

negara mampu mencetak generasi- generasi penerus bangsa dengan kualitas yang 

unggul dan bersahaja. Diujung belahan dunia manapun, setiap negara berlomba-

lomba untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pendidikan. Menurut 

Undang- undang No. 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (dalam 

sanjaya 2008; 4) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangakan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.  

Apabila kita simak, pendidikan dalam proses pembelajaran saat ini, siswa 

adalah objek yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru kemudian 

mencatat untuk dihafalkan. Tentu hal ini salah, belajar bukanlah menghafal 

sejumlah kata atau informasi. Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman 

tertentu sesuai tujuan yang diharapkan. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku terjadi setelah kegiatan belajar dilalui 

dengan berbagai proses, seperti mendengar, mengamati, melihat dan sebagainya. 

Gage dan berliner (1983: 252 dalam rifa’i 2009:82) menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 

1 



2 
 

 
 

dari pengalaman. Gangne (1997: 3, dalam rifa’i 2009:82) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung 

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

proses pertumbuhan. Selain itu achmad rifa’i RC (2009:84) menyatakan bahwa 

belajar (learning) mengacu pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat 

dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Berdasarkan pengertian 

tersebut, belajar merupakan suatu proses, aktivitas atau kegiatan yang didapat 

melalui pengalaman.  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran 

didalam kelas diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi, otak 

anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut 

untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari- hari.  

Disadari atau tidak, proses pendidikan di sekolah sekarang porsinya masih 

lebih pada aspek kognitif atau transfer of knowledge saja. Salah satu hal yang 

kadang dihadapi guru dalam pembelajaran adalah kurangnya partisipasi dan 

motivasi peserta didik untuk belajar di kelas. Kadangkala peserta didik 

mempraktikkan “ 5 D “ yaitu Datang, Duduk, Dengar, Diam, dan bahkan mungkin 

Dengkur. Peserta didik kadangkala merasa “terpaksa” datang dan menghabiskan 

waktunya di kelas. Apalagi apabila guru masih terbiasa untuk menjadikan peserta 

didiknya pendengar yang baik karena guru masih yakin bahwa satu-satunya cara 

tkognitif
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untuk mengajar dengan cepat adalah dengan menggunakan metode ceramah. 

Padahal jika dilihat secara umum, proses pendidikan menuju pada tiga hal pokok 

yang harus mampu dicapai peserta didik, yaitu Afektif, Kognitif dan Psikomotorik.  

Telah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan para guru kita adalah kurang adanya usaha pengembangan berfikir 

siswa. Dalam setiap pembelajaran pada mata pelajaran apapun kurang adanya 

variasi pembelajaran yang dituangkan dalam sebuah strategi pembelajaran oleh 

guru dalam proses KBM. Strategi pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan tertentu. Kemp ;1995(dalam sanjaya, 2008; 126) menyebutkan 

strategi pembelajaran sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Sedangkan Dick and carey ;1985 (dalam sanjaya, 2008; 126) menyebutkan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang 

digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. 

Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) 

merupakan setrategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir 

siswa. Ioyce dan weil :1980 (dalam sanjaya 2008; 225 ) menempatkan 

pembelajaran ini ke dalam model pembelajaran cogniteve growth: increasing the 

capacity to think. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja ke 

pada siswa. Akan tetapi, siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang 

harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan 

pengalaman siswa. Walaupun tujuan SPPKB sama dengan strategi pembelajaran 
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inkuri (SPI), yaitu agar siswa dapat mencari dan menemukan materi pelajaran 

sendiri, akan teapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan 

tersebut terletak pada pola- pola pembelajaran yang di gunakan. Dalam proses 

pembelajaran SPPKB, guru memanfaatkan pengalaman siswa sebagai titik tolak 

berpikir, bukan teka-teki yang harus dicari sendiri jawabanya seperti dalam pola 

inkuri. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dalam proses pembelajaran berfikir, 

pengetahuan tidak diperoleh sebagai hasil transfer dari orang lain, melainkan 

pengetahuan mereka peroleh dengan interaksi mereka dengan objek, fenomena, 

pengalaman dan lingkungan yang ada. Suatu pengetahuan dianggap benar, 

manakala pengetahuan tersebut berguna untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan atau fenomena yang muncul. Oleh sebab itu, model pembelajaran 

berfikir menekankan kepada aktivitas siswa untuk mencari pemahaman akan 

objek, menganalisis, dan mengkonstruksikannya sehingga terbentuk pengetahuan 

baru dalam diri individu. 

Berdasarkan hasil penelitian, selama ini IPS dianggap sebagai pelajaran kelas 

dua. Para orang tua siswa berpendapat IPS merupakan pelajaran yang tidak terlalu 

penting dibandingkan dengan pelajaran lainnya. Seperti IPA dan Matematika  

Sanjaya; 2002 ( dalam sanjaya 2008; 226). Hal ini merupakan pandangan yang 

keliru. Sebab, pelajaran apapun diharapkan dapat membekali siswa baik untuk 

terjun kemasyarakat maupun untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Kekeliruan ini juga terjadi pada sebagian besar para guru. Mereka 

berpendapat bahwa IPS pada hakikatnya adalah pelajaran hafalan yang tidak 
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menantang untuk berfikir. IPS adalah pelajaran yang sarat dengan konsep- konsep, 

pengertian- pengertian, data atau fakta, yang harus dihafal atau tidak perlu 

dibuktikan. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari guru pembimbing (guru IPS 

sekolah), ditemukan fenomena pada siswa SMP Negeri 1 Winong kelas VIII; 

bahwa ada 12,5% siswa tidak mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam 

mapel IPS,  hal ini ditandai dengan jarang membaca buku pelajaran, siswa jarang 

terlihat berperan aktif dalam pelajaran, siswa lebih suka duduk mendengarkan dari 

pada membangun pembelajaran yang aktif antara mereka dan guru. 17,25% siswa 

tidak memiliki hasrat pribadi untuk maju seperti tidak mengerjakan tugas ,tidak 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan bahkan meninggalkan kelas. 10,125% 

siswa suka ngobrol sendiri saat proses kegiatan belajar mengajar. Dan 6,75% 

siswa memilih mengerjakan tugas mapel lain ketika pelajaran IPS berlangsung. 

Lebih dari 40 % Siswa memilih menyontek saat ulangan harian atau ujian yang 

semacamnya. Berdasarkan nilai yang diperoleh pada ujian tengah semester (UTS) 

genap tahun pelajaran 2013/2014 dari seluruh kelas VIII yang ada, terdapat 3 

kelas dengan prediket nilai rata-rata baik dan 5 lainnya dengan predikat nilai rata- 

rat cukup. Adapun rincian nilai rata- rata tiap kelas VIII di SMPN 1 Winong dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 Tabel Nilai Rata-Rata Ujian Tengah Semester IPS  

Kelas VIII Tahun Ajaran 2013/2014 

 

No Kelas Nilai Rata-Rata Kategori 

1 VIII A 69 Cukup 

2 VIII B 71 Cukup 

3 VIII C 75 Baik 

4 VIII D 75 Baik 

5 VIII E 68 Cukup 

6 VIII F 76 Baik  

7 VIII G 71 Cukup  

8 VIII H 66 Cukup 

 

Berdasarkan nilai KKM yang telah ditentukan dan data nilai rata-rata kelas 

yang ada, terlihat bahwa hasil belajar yang diperoleh sampai dengan 

terselenggaranya UTS belum mencapai hasil yang diharapkan. Kurangnya hasil 

belajar pada suatu pembelajaran tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah kurangnya partisipasi pada pembelajaran tersebut. Dengan kata 

lain, hal itu menunjukkan bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran IPS membutuhkan variasi model ataupun strategi pembelajaran yang 

dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa.  

Lemahnya proses pembelajaran yang terjadi dewasa ini seperti yang 

dijelaskan diatas, merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan 

kita. Proses pembelajaran yang monoton berakibat fatal pada siswa, padahal 

dengan perkembangan teknologi seharusnya para kaum pendidik dapat 

mengkombinasikan metode pembelajarannya dengan game ataupun media 
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pembelajaran interaktif lainnya. Salah satu game interaktif yang cocok untuk 

merangsang pemikiran dan mengevaluasi pemahaman siswa pada materi yang 

disampaikan oleh guru salah satunya adalah jcroos, jcross merupakan game 

bagian dari aplikasi game hot potatoes. Program Hot Potatoes sendiri adalah 

software pembelajaran yang terdiri atas enam program yang dapat digunakan 

untuk membuat materi pembelajaran bahasa interaktif berbasis web. Software ini 

dapat digunakan secara bebas oleh institusi pendidikan. Program ini dapat 

diperoleh melalui homepage di http://www.halfbakedsoftware.com.  

Dengan menggunakan Hot Potatoes ini, guru dapat menyajikan bentuk soal 

dalam lima variasi latihan yaitu JCloze, JQuiz, JCross, JMatch dan JMix. Salah 

satu dari kelima game tsb yang paling sederhana untuk diaplikasikan pada 

pembelajaran kelas sehari- hari adalah Jcroos, Jcross sendiri adalah aplikasi yang 

digunakan untuk membuat soal yang menyerupai teka-teki silang (TTS). Guru 

tidak harus merancang model dari teka-teki silang tersebut, yang dibutuhkan 

hanyalah mengisi clue-nya saja. Dan game siap dijalankan. 

Dengan adanya game ini, siswa diasah kemampuannya untuk lebih aktif 

berfikir dan mengimplementasi materi yang telah dipelajarai dan dipahami. Sesuai 

degan tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB, yaitu kemampuan siswa dalam 

proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan, maka kriteria keberhasilan 

ditentukan oleh proses dan hasil belajar. Diharapkan dengan adanya kombinasi 

stategi pembelajaran peningkatan kemampuan  berfikir (SPPKB) dengan game 

Jcroos ini, pembelajaran yang berlangsung dikelas pada mapel IPS tidak lagi 

hambar dan dapat meningkatkan kualitas partisipasi serta hasil belajar siswa.  

http://www.halfbakedsoftware.com/
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Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Partisipasi dan Hasil Belajar Siswa Melalui Kombinasi Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir dengan Game Jcross Pada Mapel IPS Kelas 

VIII di SMPN 1 Winong Pati Tahun Pelajaran 2013/2014 ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Adakah perbedaan partisipasi belajar siswa pada mapel IPS kelas VIII 

SMPN 1 Winong antara kelas yang menerapkan kombinasi SPPKB 

dengan game jcroos dan kelas yang tidak menerapkan kombinasi SPPKB 

dengan game jcroos? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar siswa pada mapel IPS kelas VIII SMPN 1 

Winong antara kelas yang menerapkan kombinasi SPPKB dengan game 

jcroos dan kelas yang tidak menerapkan kombinasi SPPKB dengan game 

jcroos? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan utama yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan partisipasi belajar siswa pada mapel IPS 

kelas VIII SMPN 1 Winong antara kelas yang menerapkan kombinasi 

SPPKB dengan game jcroos dan kelas yang tidak menerapkan kombinasi 
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SPPKB dengan game jcroos 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada mapel IPS kelas 

VIII SMPN 1 Winong antara kelas yang menerapkan kombinasi SPPKB 

dengan game jcroos dan kelas yang tidak menerapkan kombinasi SPPKB 

dengan game jcroos. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini daharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya kurikulum dan 

teknologi pendidikan tentang tingkat kualitas partisipasi dan hasil belajar 

siswa dengan adanya pembelajaran menggunakan metode kombinasi 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berfikir dengan game 

jcroos. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memperoleh wawasan dan pemahaman baru yang lebih luas mengenai 

penggunaan kombinasi strategi pembelajaran dengan game untuk 

meningkatkan kualitas partisipasi dan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga partisipasi dan hasil 

belajar siswa meningkat, sehingga dapat diketahui pula seberapa besar 
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keberhasilan yang dicapai dalam memberikan strategi atau metode 

pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar dikelas. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahan pengertian dan penafsiran judul 

dalam skripsi ini, penulis merasa perlu memeberikan batasan yang membahas dan 

mempertegas istilah yang digunakan tersebut, yaitu :  

 

1.5.1 Partisipasi  

  Teori yang dikemukakan oleh Rusman (2011:323) bahwa 

pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran secara optimal. Partisipasi disini dapat diartikan 

keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam KBM. Keikutsertaan atau 

keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara 

aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. 

1.5.2 Hasil Belajar  

(Sudjana 2000: 22) berpendapat bahwa: “hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajar”. Hasil Belajar disini diartikan sebagai suatu 

gambaran prestasi belajar kognitif, psikomotorik dan afektif  peserta didik 

dalam mengikuti proses belajar mengajar pada suatu jenjang yang 

diikutinya. Dimana dalam penelitian ini, ranah kognitif porsinya lebih 

banyak. 
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1.5.3  Strategi Pembelajaran 

Kemp (dalam Wina Sanjaya 2007 : 126) Strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan 

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Sedangkan Dick and Carey (Wina Sanjaya 2007 : 126) juga berpendapat 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara bersama–sama untuk menimbulkan 

hasil belajar pada siswa.  

1.5.4 Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

kemampuan berpikir siswa. Joyce dan weil ;1989 (dalam sanjaya 2007) 

menempatkan model pembelajaran ini ke dalam bagian model 

pembelajaran Cognitive Growth : Increasing The Capacity To Think. 

Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

(SPPKB) adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada 

pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau 

pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang 

diajukan. 

1.5.5 Jcroos 

JCross, (crossword puzzles) Program untuk menyusun materi dalam 

bentuk teka-teki silang. Fungsinya adalah untuk membuat soal yang 

menyerupai teka-teki silang (TTS) dengan materi pengajaran bahasa 

interaktif berbasis web . 
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1.5.6   Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Somantri (Sapriya, 2008 : 9), pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah penyederhanaan atau disiplin ilmu-ilmu sosial 

dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

IPS dalam penelitian ini terdiri dari mata pelajaran sejarah, 

ekonomi, geografi dan sosiologi yang sudah digabungkan menjadi mapel 

IPS terpadu. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Secara garis besar, penulisan skripsi ini mencakup tiga bagian yang 

masing-masing terdiri atas beberapa bab dan sub bab, yaitu : 

1.6.1 Bagian Muka 

Pada bagian ini dimuat : Halaman sampul, Halaman judul, 

Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata 

Pengantar, Abstrak, Daftar Lampiran dan Daftar Isi. 

1.6.2. Batang Isi  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam halaman ini berisi : latar belakang masalah, Rumusan 

masalah,  Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah dan 

Sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam halaman ini berisi tentang teori-teori yang mendukung 

dan mendasari dalam melaksanakan penelitian, kajian pustaka, dan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, prosedur penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai desain hasil penelitian, 

pembahasan, serta kendala dan solusi. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari : simpulan, saran-saran, kata penutup, 

dan lampiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Pada bagian akhir ini dimuat : daftar pustaka, lampiran-

lampiran
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembelajaran IPS di SMP 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari istilah Social Studies. 

Zaini Hasan dan Salladin (1996: 40) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi, dan temuan-temuan penelitian dan ditentukan atau diobservasi 

setelah fakta terjadi yang berkaitan dengan isu sosial. Isjoni (2007: 21) 

mengemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan suatu program keseluruhan 

pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik maupun dalam 

lingkungan sosial.  

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP 

Saripudin (1989: 10) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang 

pengajaran yang diberikan di sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, serta keterampilan sosial yang berisikan konsep dan 

pengalaman belajar diorganisir dalam kerangka studi keilmuan sosial pada tingkat 

pengetahuan. Selain itu tujuan IPS dalam empat kategori yaitu peengetahuan, 

keterampilan, sikap, nilai. 

a) Pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah 

informasi dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini membantu siswa untuk 

belajar lebih banyak tentang dirinya, fisiknya dan dunia sosial. Misalnya, 

14 
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siswa dikenalkan dengan konsep apa yang disebut dengan lingkungan 

alam, lingkungan buatan, keluarga, tetangga, dan lain-lain. 

b) Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu 

sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Beberapa 

keterampilan yang ada dalam IPS adalah : 

1. Keterampilan berpikir yaitu kemampuan mendeskripsikan, 

mendefinisikan, mengklasifikasi, membuat hipotesis, membuat 

generalisasi, memprediksi, membandingkan dan mengkontraskan, 

dan melahirkan ide-ide baru. 

2. Keterampilan akademik yaitu kemampuan membaca, menelaah, 

menulis, berbicara, mendengarkan, membaca dan menginterpretasi 

peta, membuat garis besar, membuat grafik dan membuat catatan. 

3. Keterampilan penelitian yaitu mendefinisikan masalah, 

merumuskan suatu hipotesis, menemukan dan mengambil data 

yang berhubungan dengan masalah, menganalisis data, 

mengevaluasi hipotesis dan menarik kesimpulan, menerima, 

menolak atau memodifikasi hipotesis dengan tepat. 

4. Keterampilan sosial yaitu kemampuan bekerjasama, memberikan 

kontribusi dalam tugas dan diskusi kelompok, mengerti tanda- 

tanda non-verbal yang disampaikan oleh orang lain, merespon 

dalam cara-cara menolong masalah yang lain, memberikan 

penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan mempertunjukkan 

kepemimpinan yang tepat. 
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c) Sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan- 

keyakinan, interest, pandangan-pandangan, dan kecenderungan tertentu. 

Sedangkan nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang 

mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan 

yang tepat. 

Berpangkal pada peryataan di atas IPS ditujukan untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Dengan 

demikian, diharapkan program pembelajaran IPS ini dapat membekali para siswa 

untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab 

serta warga dunia yang cinta damai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Untuk mencapai fungsi pembelajaran IPS, ditekankan pada pencapaian ranah 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ketiga ranah ini tercermin proses belajar IPS 

tidak sekadar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan 

kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang 

utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan mudah dipahami dan tidak mudah 

dilupakan. 

2.1.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP 

Dalam  penelitian ini, peneliti tidak membahas  permasalahan yang 

muncul dalam pembelajaran IPS pada umumnya, tetapi membatasai pada masalah 

yang diteliti, yakni : masalah partisipasi dan hasil belajar siswa yang rendah, dan 

pemanfatan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berfikir dengan Jcross 

dalam meningkatkan kedua masalah tersebut. 
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2.2 Partisipasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “partisipation” yang berarti 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi menurut Suryosubroto 

(2002: 279) adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik anggota dalam 

memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi 

serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. 

Partisipasi diperlukan dalam pembelajaran, siswa harus aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya 

aktivitas merupakan prinsip atau asas yang penting dalam interaksi pembelajaran.  

Mulyono Tjokrowinoto (dalam Suryosubroto, 2002: 278) mengemukakan 

bahwa partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan 

perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggung jawab 

terhadap tujuan tersebut.  

Pandangan dari Keith Davis (dalam Suryosubroto, 2002 : 279) partisipasi 

dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian 

tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sependapat dengan hal tersebut 

diatas The Liang Gie (dalam Suryosubroto, 2002 : 279) menyebutkan bahwa 

partisipasi meliputi aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam 

organisasi, keikutsertaannya dalam kegiatan organisasi. Sedangkan pembelajaran 

partisipatif sering juga diartikan sebagai keterlibatan peserta didik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran (Mulyasa, 2006: 241).  



18 
 

 
 

Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli 

Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa 

pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam 

bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. 

Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, 

mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. 

Berdasarkan pengertian diatas partisipasi dapat diartikan keikutsertaan 

atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau 

keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif 

ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat 

diartikan sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk 

mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau 

profesinya sendiri.  

2.2.1.1  Macam – Macam Partisipasi 

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. 

Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2010: 38) mengklasifikasikan 

partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: 

a. Partisipsai langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan 

tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap 

orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok 

permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain 

atau terhadap ucapannya. 
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b. Partisipasi tidak langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak 

partisipasinya pada orang lain. 

Pendapat lain disampaikan oleh Subandiyah (1982: 2) yang menyatakan 

bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.  

b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program 

lain. 

c. Partisipasi dalam pelaksanaan. 

Lebih rinci Cohen dan Uphoff (dalam Siti Irene A.D., 2011:61) 

membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi 

dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. 

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi 

dalam evaluasi. 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini 

terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang 

berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. 

Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan 

orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan 

terhadap program yang ditawarkan.  
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Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: 

menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan 

penjabaran program.  

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak 

lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan 

dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari 

peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa 

besar prosentase keberhasilan program.  

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam 

evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara 

menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian 

program yang telah direncanakan sebelumnya. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan macam partisipasi, yaitu: 

a. Partisipasi dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan. 

(participation in decision making). 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementing). 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

d. Partisipasi dalam evaluasi (participation in benefits). 

2.2.1.2 Manfaat Partisipasi 

Menurut Pariatra Westra (Widi Astuti, 2008:14) manfaat partisipasi 

adalah: 

a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar. 

b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya. 
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c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta 

membangun kepentingan bersama. 

d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab. 

e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Burt K. Schalan dan Roger (Widi Astuti, 

2008:14) bahwa manfaat dari partisipasi adalah: 

a. Lebih banyak komunikasi dua arah. 

b. Lebih banyak bawahan mempengaruhi keputusan. 

c. Manajer dan partisipasi kurang bersikap agresif. 

d. Potensi untuk memberikan sumbangan yang berarti dan positif, 

diakui dalam derajat lebih tinggi. 

Dari pendapat-pendapat di atas tentang manfaat partisipasi, dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi akan memberikan manfaat yang penting 

bagi keberhasilan organisasi yaitu: 

a. lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena 

banyaknya sumbangan yang berarti dan positif. 

b. Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan 

maupun atasan memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan 

pemikiran. 

c. Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama. 

d. Melatih untuk bertanggung jawab serta mendorong untuk 

membangun kepentingan bersama. 

e. Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi. 
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2.2.2  Partisipasi Belajar 

Teori yang dikemukakan oleh Rusman (2010:323) bahwa pembelajaran 

partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran secara optimal. Dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran tidak lepas dari prinsip pengajaran yaitu aktivitas. Wina Sanjaya 

(2008:132) menuliskan bahwa aktivitas sendiri tidak dimaksudkan terbatas pada 

aktivitas fisik akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti 

aktivitas mental. Aktivitas fisik adalah peserta didik giat dan aktif dengan anggota 

badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat hanya pasif sedangkan aktivitas psikis adalah peserta 

didik yang daya jiwanya bekerja sebanyak- banyaknya atau banyak berfungsi 

dalam proses pembelajaran.  

Partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan 

pembelajaran yang sudah direncakan bisa dicapai semaksimal mungkin. 

Tidak ada proses belajar tanpa partisipasi dan keaktifan anak didik yang 

belajar. Setiap anak didik pasti aktif dalam belajar, hanya yang membedakannya 

adalah kadar/bobot keaktifan anak didik dalam belajar. Ada keaktifan itu dengan 

kategori rendah, sedang dan tinggi.  

Disini perlu kreatifitas guru dalam mengajar agar siswa berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Penggunaan strategi dan metode yang tepat akan 

menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Metode belajar mengajar 

yang bersifat partisipatoris yang dilakukan guru akan mampu membawa siswa 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kreatif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktif&action=edit&redlink=1
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dalam situasi yang lebih kondusif karena siswa lebih berperan serta lebih terbuka 

dan sensitif dalam kegiatan belajar mengajar. 

2.2.2.1  Meningkatkan Partisipasi Belajar 

Di dalam proses pembelajaran guru dapat meningkatkan partisipasi siswa 

dengan menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa. Kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh guru (Yeni herawati, 2008: 43) diantaranya : 

a. Menggunakan multimetode dan multimedia. 

b. Memberikan tugas secara individu maupun kelompok. 

c. Memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen dalam 

kelompok kecil. 

d. Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal- hal yang 

kurang jelas, serta mengadakan tanya jawab dan diskusi 

Jerrold (dalam Yeni Herawati, 2008: 50) berpendapat bahwa partisipasi 

tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai hal, diantaranya: 

a. Keaktifan siswa di dalam kelas Misalnya aktif mengikuti pelajaran, 

memahami penjelasan guru, bertanya kepada guru, mampu menjawab 

pertanyaan dari guru dan sebagainya. 

b. Kepatuhan terhadap norma belajar. Misalnya mengerjakan tugas sesuai 

dengan perintah guru, datang tepat waktu, memakai pakaian sesuai dengan 

ketentuan, dan sebagainya 

Dari uraian yang disampaikan oleh Jerrold, partisipasi tersebut dapat 

dikembangkan lagi menjadi beberapa jenjang, yaitu : 
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a. Menerima, yaitu siswa mau memperhatikan suatu kejadian atau kegiatan. 

Contohnya siswa mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan 

mengamati apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya. 

b. Menanggapi, yaitu siswa mau terhadap suatu kejadian dengan berperan 

serta. Contoh : menjawab, mengikuti, menyetujui, menuruti perintah, 

menyukai dan sebagainya. 

c. Menilai, yaitu siswa mau menerima atau menolak suatu kejadian melalui 

pernyataan sikap positif atau negatif. Contohnya : menerima, mendukung, 

ikut serta, meneruskan, mengabdikan diri, dan sebagainya. 

d. Menyusun, yaitu apabila siswa berhadapan dengan situasi yang 

menyangkut lebih dari satu nilai, dengan senang hati menyusun nilai 

tersebut, menentukan hubungan antara berbagai nilai dan menerima bahwa 

ada nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Contoh : menyusun, 

memilih, mempertimbangkan, memutuskan, mengenali, membuat rencana 

dan sebagainya. 

e. Mengenali ciri karena kompleks nilai, yaitu siswa secara konsisten 

bertindak mengikuti nilai yang berlaku dan menganggap tingkah laku ini 

sebagai bagian dari kepribadiannya. Contoh : percaya, mempraktekkan, 

melakukan, mengerjakan. 

Selain itu Nana Sudjana (2000 : 21) juga menyampaikan bahwa siswa yang 

aktif berpartisipasi dapat dilihat dari : 

a. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

Permasalahannya 
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b. Berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, belajar. 

c. Menampilkan berbagai usaha atau kekreatifan belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilan. 

d. Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa ada 

tekanan  

Menurut Sardiman (2001 : 101) partisipasi dapat terlihat  aktifitas fisiknya, 

yang dimaksud adalah peserta didik giat aktif  dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain, ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengrkan, 

melihat atau pasif. Aspek aktifitas fisik dan aktifitas psikis antara lain : 

a. Visual activities : membaca dan memperhatikan 

b. Oral activitie: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, wawancara, diskusi, interupsi, dan sebagainya. 

c. Listening activities: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi. 

d. Writing activities: menulis, menyalin. 

e. Drawing activities: menggambar, membuat grafik, peta, dan sebagainya. 

f. Motor activities: melakukan percobaan, membuat model. 

g. Mental activities: menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities: menaruh minat, merasa bosan, gembira, tenang, dan 

sebagainya. 

Aktifitas yang diuraikan di atas berdasarkan bahwa pengetahuan akan 

diperoleh siswa melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Belajar adalah 

suatu proses dimana peserta didik harus aktif. 



26 
 

 
 

Dalam penelitian ini, siswa yang dikatakan aktif berpartisipasi dalam 

proses kegiatan belajar mengajar yaitu : 

1. Siswa terkelola dalam pembelajaran yang aktif dan kondusif, yaitu 

meliputi : memiliki motivasi belajar yang tinggi, memahami materi yang 

sedang dijelaskan guru, bertanya bila kurang memahami materi yang 

disampaikan guru, menjawab pertanyaan yang disampaikan guru, mampu 

menyimpulkan materi yang telah disampaikan guru.  

2. Menjalin hubungan timbal balik baik antara murid dengan murid ataupun 

murid dengan guru, yaitu meliputi :  terjalin komunikasi 2 arah atau lebih 

antara siswa dengan guru ataupun antar siswa, mampu bekerjasama dan 

berdiskusi, mengemukakan pendapat dikelas. Mengembangkan materi 

yang disampaikan guru.  

3. Menaati tata tertib pembelajaran, seperti : mengerjakan tugas sesuai 

dengan perintah guru, datang tepat waktu, membawa keperluan pendukung 

pembelajaran yang telah ditentukan (buku dan media pembelajaran 

lainnya), tertib dikelas (tidak mengganggu jalannya pembelajaran) 

 

2.3 Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek- aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu 

apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep (Rifa’i, 2009:85) 
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Hasil belajar sangat tergantung pada proses belajar yang dilaksanakan. 

Hasil belajar tesebut akan terlihat setelah diberikan perlakuan pada proses belajar 

yang dianggap sebagai proses pemberian pengalaman belajar. Ciri terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri peserta didik ditunjukkan oleh  sejumlah 

kemampuan memahami dan menguasai hubungan-hubungan antara bekal 

kemampuan peserta didik dengan materi pelajaran yang diajarkan dalam proses 

belajar mengajar. Benyamin S.Bloom (dalam Rifai: 2009:86) menyampaikan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah hasil belajar, yaitu ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah afektif(affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric 

domain).  

Benyamin juga menyebutkan ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar 

berupa pengetahuan kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif 

mencangkup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 

penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis) dan penilaian 

(evaluation). 

1. Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi(materi) yang telah disampaikan sebelumnya. 

2. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 

materi peserta didik 

3. Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didik 

yang telah dipelajari didalam situasi baru dan kongrit 

4. Analisis, mengacu pada kemampuan mememcahkan material ke dalam 

bagian- bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. 
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5. Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian – bagian 

dalam rangka membentuk struktur yang baru. 

6. Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nili 

materi peserta didik untuk tujuan tertentu.  

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli diatas, peneliti mempunyai sasaran 

hasil belajar yang harus dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Kemampuan memahami dan menguasai materi pembelejaran, 

2. Menemukan solusi dari suatu masalah yang dihadapi lewat pengalaman 

yang sudah dimiliki,  

3. Memperoleh nilai sesuai KKM yang telah ditentukan sekolah. 

2.3.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, 

sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar diri pelajar. 

2.3.2.1 Faktor Internal 

1. Faktor  fisiologis  atau  jasmani  individu  baik  bersifat  bawaan maupun 

yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh 

dan sebagainya. 

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang 

meliputi (1) faktor intelektual yang terdiri atas Faktor potensial, yaitu 

intelegensi dan bakat (2) faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

Faktor nonintelektual yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu 

seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri 
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penyesuaian diri, dan sebagainya. 

2.3.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor kematangan baik fisik maupun psikis  

1. Faktor sosial yang terdiri atas, Faktor lingkungan keluarga dan Faktor 

lingkungan sekolah, Faktor lingkungan masyarakat dan Faktor 

kelompok. 

2. Faktor budaya seperti : adat istiadat,  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi, kesenian dan sebagainya. 

3. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim 

dan sebagainya. 

4. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. Karena 

adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu motivasi 

berprestasi, intelegensi dan kecemasan. 

2.3.3  Mengukur Hasil Belajar  

Penilaian bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan 

kompetensi peserta didik. Hasil belajar pada satu sisi adalah berkaitan dengan 

tindakan guru. Pada sisi lain merupakan peningkatan mental siswa. Hasil belajar 

dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring, kedua 

dampak tersebut sangat berguna bagi, guru dan juga siswa. 

Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa 

tingkatan taraf sebagai berikut. (Djamarah, 2006: 107 dalam 
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http://hendriansdiamond.blogspot.com/2012/01/pengertian-faktor-dan-indikator-

hasil.html) 

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai 

oleh siswa. 

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat 

dikuasai 76%-99%. 

3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%. 

4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.  

4.3. 4   Indikator Keberhasilan Belajar 

Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai 

siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran 

ketercapaian hasil belajar. Suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah 

sebagai berikut 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh 

siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu dalam 

belajar memiliki beberapa peran penting, yaitu: 

1. Memberi arahah pada kegiatan peserta didikan. Bagi pendidik, tujuan 

peserta didikan akan mengarahkan pemilihan strategi dan jenis kegiatan 

yang tepat.kemudian bagi peserta didik, tujuan itu mengarahkan 

http://hendriansdiamond.blogspot.com/2012/01/pengertian-faktor-dan-indikator-hasil.html
http://hendriansdiamond.blogspot.com/2012/01/pengertian-faktor-dan-indikator-hasil.html
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pesertadidik untuk melakukan kegiatan belajar yang diharapkan dan 

mampu menggunakan waktu seefisien mungkin. 

2. Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian peserta 

didikan pembinaan bagi peserta didik(remidial teaching).  

3. Sebagai bahan komunikasi. Dengan tujuan peserta didik, pendidik dapat 

mengkomunikasikan tujuan siswanya kepada sisiwa yang lain, sehingga 

peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses peserta 

didik. (Rifa’i, 2009:86) 

 

2.4 Strategi Pembelajaran Peningaktan Kemampuan Berfikir 

2.4.1 Pengertian Strategi Pembelajaran 

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu 

peperangan(Sanjaya, 2008:125). Strategi adalah suatu rencana jangka panjang dan 

sebagai penentu tujuan jangka panjang, yang kemudian diikuti dengan tindakan-

tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Strategi berguna untuk 

mengarahkan suatu organisasi mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian ini 

strategi adalah suatu seni, yaitu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur 

dalam posisi yang paling menguntungkan. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or 

series of activities designed to achieves a particular educational goal ( J.R. 

David,1976 dalam Sanjaya, 2008:2). Dengan demikian strategi pembelajaran 
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diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Kemp: 1995(dalam sanjaya, 2008; 126) menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan 

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada 

dengan pendapat diatas, Dick and Carey:1985 (dalam sanjaya 2008; 126) juga 

menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan 

prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama- sama untuk menimbulkan 

hasil belajar pada siswa.  

Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J. R David, (Sanjaya, 2008; 126) 

menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. 

Artinya, strategi pada dasarya masih bersikap konseptual tentang keputusan-

keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaa pembelajaran, maka untuk 

mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. 

Peserta didik kadangkala merasa “terpaksa” datang dan menghabiskan 

waktunya di kelas. Sehingga mungkin banyak  peserta didik mempraktikkan “ 5 D 

“ yaitu Datang, Duduk, Dengar, Diam, dan bahkan mungkin Dengkur dalam kelas, 

Apalagi apabila guru masih terbiasa untuk menjadikan peserta didiknya 

pendengar yang baik karena guru masih yakin bahwa satu-satunya cara untuk 

mengajar dengan cepat adalah dengan menggunakan metode ceramah. Padahal 

sudah saatnya ada perubahan yang signifikan dalam penggunaan strategi 

pembelajaran dalam proses KBM, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian 
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dengan memberikan perlakuan salah satunya menggunakan strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berfikir. Hal ini tentu didasari oleh banyak alasan, yang 

paling mendasar yaitu pembelajaran seharusnya bertumpu pada kemampuan 

berpikir siswa, artinya tujuan yang ingin dicapai adalah bukan sekadar siswa dapat 

menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat 

mengembangkan gagagsan- gaggasan dan ide- ide yang dimiliki agar tercipta 

kelas yang aktif dan kondusif. 

2.4.2. Hakikat dan Pengertian Strategi Pembelajaran Peningkatan  

Kemampuan Berfikir  

Telah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan para guru adalah kurang adanya usaha pengembangan kemampuan 

berfikir siswa. Dalam setiap proses pembelajaran pada mata pelajaran apapun 

tenaga pendidik (guru) lebih banyak mendorong agar siswa dapat menguasahai 

sejumlah materi pelajaran. Strategi peningkatan kemampuan berfikir ini pada 

awalnya dirancang untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Hal ini 

didasarkan pada asumsi bahwa selama ini IPS dianggap pelajaran kelas dua. Para 

orang tua siswa berpendapat IPS meruapakan pelajaran yang tidak terlalu penting 

dibandingkan dengan pelajaran lainnya, seperti IPA dan matematika (sanjaya, 

2002, dalam sanjaya; 2008; 226). Hal ini merupakan pandangan yang keliru. 

Sebab, pelajaran apapundiharapkan dapat membekali siswa baik untuk terjun 

kemasyarakat maupun untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kekeliruan 

ini juga terjadi pada sebagian besar guru. Mereka berpendapat bahwa IPS pada 

hakikatnya adalah pelajaran hafalan yang tidak menantang untuk berfikir. IPS 
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adalah pelajaran yang sarat dengan konsep- konsep pengertian –pengertian, data, 

atau fakta yang harus dihafal dan tidak perlu dibuktikan.  

SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

kemampuan berpikir siswa. Joyce dan weil ;1989 (dalam sanjaya; 2008; 225) 

menempatkan model pembelajaran ini ke dalam bagian model pembelajaran 

Cognitive Growth : Increasing The Capacity To Think. 

Strategi pembelajaran peningkatan berpikir atau SPPKB, merupakan model 

pembelajaran yang bertumpu pada proses perbaikan dan peningkatan kemampuan 

berpikir siswa. SPPKB bukan hanya sekedar model pembelajaran yang diarahkan 

agar peserta didik dapat mengingat dan memahami berbagai data, fakta atau 

konsep, akan tetapi bagaimana bagaimana data, data fakta dan konsep tersebut 

dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah.  

Terdapat beberapa hal yang tergantung dalam pengertain di atas. Pertama, 

SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada kemampuan berpikir, 

artinya tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah bukan sekadar siswa dapat 

menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat 

mengembangakan gagagsan- gaggasan dan ide- ide melalui kemampuan 

berbahasa secara verbal. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa kemampuan 

berbicara secara verbal merupakan salah satu suatu kemampuan berfikir. 

Kedua, telaah fakta- fakta sosial atau pengalaman sosialmerupakan dasar 

pengembangan kemamapuan berfikir, artinya, pengembangan gagasan dan ide- 
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ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari- hari dan 

berdasarkan kemampuan anak untuk mendiskripsikan hasil pengamatan mereka 

terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari- 

hari. 

Ketiga, sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan 

maslaah- masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak (sanjaya, 2008: 

227)  

2.4.2.1 Karakteristik SPPKB 

Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, SPPKB memiliki tiga karakteristik 

utama (sanjaya; 2008:231), yaitu sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses 

mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan pembelajaran yang 

hanya menuntut siswa sekadar mendengarkan dan mencatat, tetapi 

menghendaki aktivitas siswa dalam proses berfikir. Hal ini sesuai 

dengan latar belakang psikologis yang menjadi tumpuannya, bahwa 

pembelajaran itu adalah peristiwa mental bukan peristiwa behavioral 

yang lebih menekankan aktivitas fisik. Artinya, setiap kegiatan 

belajaritu disebabkan tidak hanya peristiwa hubungan stimulus- 

respon saja, tetapi juga disebutkan karena dorongan mental yang 

diatur oleh otaknya. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka 

dalam proses implementasi SPPKB perlu diperhatikan hal- hal 

sebagai berikut: 
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a. Jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses 

secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi 

kepedulian utama guru. Artinya, guru harus menyadari 

bahwa proses pembelajaran itu yang terpenting bukan hanya 

apa yang dipelajari, tetapi bagaimana cara mereka 

mempelajarainya. 

b. Guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan  

kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus 

dipelajari serta metode apa yang akan digunakan. 

c. Siswa harus mengorganisasikan yang mereka pelajari. Dalam 

hal ini guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat 

hubungan antar bagian yang dipelajari. 

d. Informasi baru akan ditangkap lebih mudah oleh siswa, 

manakala siswa dapat mengorganisasikannya dengan 

pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan demikian 

guru harus dapat membantu siswa belajar dengan 

memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan 

dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. 

e. Siswa harus secara aktif merespons apa yang mereka pelajari. 

Merespons dalam konteks ini adalah aktivitas mental bukan 

aktivitas secara fisik. 

2. SPPKB dibangun dengan nuansa dialogis dan proses tanya jawab 

secara terus menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya 
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jawab itu diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan 

berfikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan 

yang mereka konstruksi sendiri. 

3. SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua 

sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses 

belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, 

sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi 

pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. 

 

2.4.2.2 Perbedaan SPPKB dengan Pembelajaran Konvensional 

Ada perbedaan pokok antara SPPKB dengan pembelajaran yang 

selama ini banyak dilakukan guru. Perbedaan itu adalah : 

1. SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, artinya peserta 

didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara 

menggali pengalaman sendiri, sedangkan dalam pembelajaran 

konvensional peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang 

berperan sebagai penerima informasi secara pasif. 

2. Dalam SPPKB, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui 

penggali pengalaman setiap siswa, sedangkan dalam pembelajaran bersifat 

teoritis dan abstrak. 

3. Dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan dalam 

pembelajaran konvensional perilaku dibangun atas dasar proses kebiasaan. 
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4. Dalam SPPKB, kemampuan didasarkan atas penggali pengalaman, 

sedangkan dalam pembelajaran konvensional kemampuan diperoleh 

dengan melalui latihan- latihan. 

5. Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan 

berfikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dengan 

kenyataan, sedangkan dalam pembelajaran konvensional tujuan akhir 

adalah penguasaan materi pembelajaran. 

6. Dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri 

sendiri, misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia 

menyadari perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat, sedangkan dalam 

pembelajaran konvensional tindakan atau perilaku individu didasarkan 

oleh faktor dari luar dirinya, misalnya individu tidak melakukan sesuatu 

karena takut hukuman. 

7. Dalam SPPKB, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu 

berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya, oleh sebab itu 

setiap peserta didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat 

pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran konvensional, hal ini 

tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimilki bersifat absolut dan final, 

oleh karena itu pengetahuan dikontruksikan oleh orang lain. 

8. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah kemampuan siswa dalam 

proses berfikir untuk memperoleh pengetahuan, maka kriteria keberhasilan 

ditentukan oleh proses dan hasil belajar, sedangkan dalam proses 
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pembelajaran konvensional keberhasilan pembelajaran biasanya hanya 

diukur dari tes.  

Beberapa perbedaan pokok diatas menggambarkan bahwa SPPKB 

memang memiliki perbedaan baik dilihat dari asumsi maupun proses 

pelaksanaan dan pengelolaanya (sanjaya, 2008:233). 

2.4.2.3 Tahapan –Tahapan Pembelajaran SPPKB 

SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam 

belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan 

siswa sebagai objek belajar yang hanyak duduk mendengarkan 

penjelasan guru kemudian mencatat untuk menghafalkan. Cara yang 

demikian bukan saja tidak sesuai dengan hakikat belajar sebagai usaha 

memperoleh pengalaman, namun juga dapat menghilangkan gairah dan 

motivasi belajar ;george W. Maxim, 1987 (dalam sanjaya; 2008,234).  

Ada 6 tahap dalam SPPKB. Setiap tahap dijelaskan sebagai berikut ini. 

1. Tahap orientasi, pada tahapan ini guru mengkondisikan siswa pada 

posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasikan 

dilakukan dengan, pertama, penjelasan tujuan yang harus dicapai 

baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi 

pelajaran yang harus dicapai,maupun tujuan yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran atau kemampuan berfikir yang harus 

dimiliki siswa. Kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus 

dilakukan siswa, yaitu penjelasan tentang apa yang harus 

dialkuakn siswa dalam setisp tahapan proses pembelajaran. 



40 
 

 
 

Pemahaman siswa terhadap arah dan tujuan yang harus 

dicapai dalam proses pembelajaran seperti yang dijelaskan pada 

tahap orientasi sangat menentukan keberhasilan SPPKB. 

Pemahaman yang baik kan membuat siswa tahu kemana mereka 

akan dibawa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 

mereka. Oleh sebab itu, tahapan ini merupakan tahapan yang 

sangat penting dalam implementasi proses pembelajaran. Untuk 

itulah dialog yang dikembangkan guru pada tahapan ini harus 

mampu menggugah dan menumbuh minat belajar siswa. 

2. Tahapan Pelacakan, adalah tahapan penjajakan untuk memahami 

pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau 

pokok permasalahan yang dibicarakan. Melalui tahapan inilah 

guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk 

mengungkapkan pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa 

yang dianggap relevan dengan tema yang dikaji. Dengan berbekal 

pemahaman itulah selanjutnya guru menentukan bagaimana ia 

harus mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-

tahapan selanjutnya. 

3. Tahap Konfrontasi, adalah tahapan penyajian persoalan yang harus 

dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman 

siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa pada 

tahapan ini, guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang 

dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Persoalan 
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yang diberikan sesuai dengan tema atau topic itu tentu saja 

persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman 

siswa. Pada tahap ini guru harus dapat mengembangkan dialog 

agar siswa benar-benar memahami persoalan yang harus 

dipecahkan. 

4. Tahap inkuiri, adalah tahapan terpenting dalam SPPKB. Pada tahap 

inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan 

inkuiri siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. 

Oleh sebab itu guru harus memberikan ruang dan kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya 

penecahan persoalan. 

5. Tahap Akomodasi, adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru 

melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini siswa dituntut untuk 

dapat menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topic atau tema 

pembelajaran. Pada tahap ini melalui dialog guru membimbing 

agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan 

mereka pahami sekitar topic yang dipermasalahkan. 

6. Tahap Transfer, adalah tahapan penyajian masalah baru yang 

sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer 

dimaksudkan agar siswa mampu menstransfer kemampuan 

berpikir setiap siswa, untuk memecahkan masalah-masalah baru. 

Pada tahap ini guru memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan 
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topic pembahasan. SPPKB dapat berhasil dengan sempurna 

khususnya bagi guru sebagai pengelola pembelajaran bila : 

a. SPPKB, adalah model pembelajaran bersifat 

demokratis,oleh sebab itu guru harus mampu menciptakan 

suasana demokratis dan saling menghargai. 

b. SPPKB, dibangun dalam suasana tanya jawab,oleh sebab 

itu guru dituntut untuk dapat mengembangkan 

kemampuan bertanya untuk melacak, bertanya untuk 

memancing,dan lain-lain. 

c. SPPKB juga merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan dalam suasana dialogis, karena itu guru 

harus mampu merangsang dan membangkitkan kerenanian 

siswa untk menjawab pertanyaan, menjelaskan, 

membuktikan dengan memberikan data dan fakta social, 

serta keberanian untuk mengeluarkan ide- ide, serta 

menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek 

yang dipermasalahkan. 

 

2.5 Game Jcross 

2.5.1 Pengertian Game Jcross 

Game dalam penmbelajaran adalah bentuk permainan yang 

diadopsi guru dalam kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan game sebagai 

metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan materi 
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pembelajaran. Permainan dapat menjadi sumber belajar atau media belajar 

apabila permainan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan 

atau pembelajaran. 

JCross, (crossword puzzles) Program untuk menyusun materi 

dalam bentuk teka-teki silang. Fungsinya adalah untuk membuat soal yang 

menyerupai teka-teki silang (TTS) dengan materi pengajaran bahasa 

interaktif berbasis web . Guru tidak harus merancang model dari teka-teki 

silang tersebut, yang guru butuhkan hanyalah mengisi clue-nya saja. 

Sesuai dengan fungsinya sudah pasti materi yang ada didalamnya tidak 

semua bisa di buat dengan menggunakan teka teki. Jcross merupakan salah 

satu Tools yang terdapat pada software Hot Potatoes, Program Hot 

Potatoes adalah software pengajaran bahasa yang terdiri atas enam 

program yang dapat digunakan untuk membuat materi pengajaran bahasa 

interaktif berbasis web. Software ini dibuat oleh universitas Victoria di 

Canada. Software ini dapat digunakan secara bebas oleh institusi 

pendidikan. Dengan menggunakan Hot Potatoes ini, guru dapat 

menyajikan bentuk soal dalam lima variasi latihan yaitu JCloze, JQuiz, 

JCross, JMatch dan Jmix. Jcross sendiri merupakan tools yang paling 

sederhana dan mudah digunakan dalam pembelajaran. Hal ini mengingat 

dengan game Jcross sama dengan TTS yang akrab digunakan dalam 

kegiatan bermain sehari-hari.  

Sama halnya dengan Teka-teki silang atau TTS, Jcross adalah 

suatu permainan di mana pemain harus mengisi ruang-ruang kosong 
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(berbentuk kotak putih) dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata 

berdasarkan petunjuk yang diberikan. Petunjuknya biasa dibagi ke dalam 

kategori 'mendatar' dan 'menurun' tergantung arah kata-kata yang harus 

diisi. Jcross yang merupakan game berbasis web berbentuk TTS dapat 

dikategorikan sebagai stimulan yang berfungsi mengelola stress dan 

menghubungkan saraf-saraf otak yang terlelap. Sifat “fun” tapi tetap 

“learning” dari TTS memberikan efek menyegarkan ingatan, sehingga 

fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus 

belajar dengan santai. Kondisi pikiran yang jernih, rileks dan tenang akan 

membuat memori otak kuat, sehinggadaya ingat pun menigkat. Sehingga 

game Jcross yang mirip dengan permainan TTS dapat dikatakan sebagai 

media rekreasi otak karena selain mengasah kemampuan kognitif, 

meningkatkan daya ingat, memperkaya pengetahuan, juga menyenangkan 

dengan autrohing atau tampilan berbasis web (HTML/ JavaScript). 

Menurut Sadiman (2006: 43) sebagai media pembelajaran, 

permainan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : permainan adalah 

sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur 

dan menarik. Permainan memungkunkan adanya partisipasi aktif dari 

siswa untuk belajar. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung. 

Permainan memungknkan siswa untuk memecahkan masalah-masalah 

yang nyata. Permainan memberikan pengalaman-pengalaman nyata dan 

dapat diulangi sebanyak yang dikehendaki, kesalahan-kesalahan 

operasional dapat diperbaiki. Membantu siswa meningkatkan kemampuan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kata
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komunikatifnya. Membantu siswa yang sulit belajar dengan metode 

tradisional. Permainan besifat luwes, dapat dipakai untuk bernagai tujuan 

pendidikan. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. 

Suatu media pembelajaran tentu tidak ada yang sempurna. Begitu 

juga dengan permainan, sebagai media pendidikan, tentu game memiliki 

kelebihan dan kekukangan. Permainan adalah sesuatu yang 

menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur dan menarik. 

Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk 

belajar. Namun tidak menutup kemungkinan melalui permainan juga akan 

terjadi misunderstanding dalam pemahaman materi ataupun gagalnya 

proses pembelajaran saat game dilaksanakan. 

Jadi wajar bila saja dalam sebuah pembelajaran suatu media 

permainan memiliki keunggulan  dan kelemahan. 

2.5.2 Fitur –fitur Game Jroos pada software Hot Potatoes 

Program Hot Potatoes memiliki satu set permainan yang terdiri 

dari enam alat authoring , yang diciptakan oleh tim Penelitian dan 

Pengembangan di University of Victoria Humanities Computing and 

Media Centre. Melalui Hot Potatoes memungkinkan pengguna untuk 

membuat latihan (game) berbasis web interaktif dari beberapa tipe dasar 

. Latihan (game) dari aplikasi ini berupa halaman Web standar 

menggunakan XHTML untuk tampilan dan JavaScript untuk 

interaktivitas . Standar-standar game dalam hot potatoes didukung oleh 
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semua web browser modern yang baik , termasuk Internet Explorer 6 + , 

Mozilla 1.2 + , Phoenix , Safari , dan banyak lainnya.  

Tampilan awal dari software Hot Potatoes ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Tampilan awal software Hot Potatoes 

Adapun rincian dari tiap-tiap bagian yang ada pada software Hot Potatoes 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Menu Standart 

Menu standart pada software ini terdiri dari file, potatoes, options dan 

help 

Gambar 

2. Tampilan menu standart  

1. File  

Menu file pada software ini hanya memiliki satu sub menu 

yaitu exit, atau keluar dari aplikasi. 
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Gamb

ar 3. Tampilan menu file 

2. Potatoes  

Menu potatoes digunakan sebagai tempat untuk menggunakan 

tools atau latihan (game) dalam software  ini 

 

 

Gambar 4. Tampilan Menu Potatoes 

 

3. Options  

Menu options berisi sub menu  project settings, show toolstips, 

dan update hot potatoes, dimana dalam menu ini berisi 

pilihan- pilihan yang berkenaan dengan tampilan dari 

software hot potatoes. 

Ga

mbar 5. Tampilan menu options 

4. Help 
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Menu help terdiri dari beberapa sub menu yang berfungsi 

untuk membantu dalam penggunaan software hot potatoes. 

 

Gambar 6. Tampilan menu help 

b. 6 Tools atau aplikasi game 

 

Gambar 7. Tampilan game 

1. JQuiz 

Merupakan penggabungan dari JQuiz dan JBC yang ada di 

versi sebelumnya. Berfungsi untuk membuat soal isian 

singkat dan pilihan ganda 

2. JMix 

yaitu tools untuk membuat kuis dalam bentuk acak kata 

(jumble word) dan acak kalimat (jumble sentence).  

3. JCross,  
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Yaitu (crossword puzzles) Program untuk menyusun materi 

dalam bentuk teka-teki silang 

4. Jmatch 

adalah untuk membuat soal dalam bentuk menjodohkan.  

5. JCloze 

merupakan tools yang digunakan untuk membuat soal 

melengkapi kalimat. 

6. The master 

The Masher adalah jenis yang berbeda dari aplikasi  yang 

lain di Hot Potatoes. Ini dimaksudkan untuk membantu 

dalam membuat unit yang lebih besar, The Masher juga 

digunakan untuk meng-upload file. 

2.5.3 Cara penggunaan aplikasi Jcroos pada software Hot Potatoes 

Terdapat 2 langkah untuk menggunakan aplikasi jcross ini yaitu sebagai 

berikut: 

Langkah 1: 

1. Untuk memulai Hot Potatoes, klik menu Start ⎯> Program ⎯> Hot 

Potatoes 6 ⎯> Hot Potatoes 6 sehingga akan dimunculkan 
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Gambar 8. Tampilan halaman awal 

2. Lalu klik Jcross untuk membuat game atau soal berbentuk TTS, Ada 

dua langkah untuk membuat latihan: pertama memasukkan huruf di 

grid, kemudian tambahkan petunjuk. Untuk memasukkan huruf dalam 

grid, klik kotak dan ketik huruf. Cobalah mengikuti contoh pada 

gambar di bawah untuk Anda mulai: 
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Gambar 9. Tampilan lembar kerja 

3. Bila Anda telah membuat kata, klik Add Clues. Kemudian, untuk 

menambahkan setiap kata kunci, klik pada kata, ketik jenis clue, lalu 

tekan tombol OK; 
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G

ambar 10. Tampilan insert clue 

4. Save, kemudian export sebagai jendela web browser. Dengan 

menggunakan icon dibawah ini: 

 

Gambar 11. Tampilan menubar 

5. Game siap dijalankan, dengan tampilan dibawah ini: 
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Gambar 12. Tampilan game 

Langkah 2 

Langkah 1 dan 2 seperti diatas,  

3 Gunakan tombol  untuk membuat TTS secara otomatis, klik tombol tsb 

hingga akan muncul : 

 

Gambar 13. Tampilan menu insert clue 

4 apabila jumlah kotak yang tersedia dirasa kurang, klik menu Manage Grid 

 change grid size kemudian masukkan jumlah kotak yang diinginkan. 

5 Apabila huruf sudah selesai dibuat, klik add clues untuk memberikan 

pertanyaannya yang akan memunculkan : 

Klik ini untuk memulai 

membuat TTS 

Ketikkan 

kata- kata 

yang akan 

dibuat TTS 

disini seperti 

pada contoh 
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Gambar 14. Tampilan manage grid 

6 Save, kemudian export sebagai jendela web browser. Seperti no.4 dan 5 

pada langkah 1. 

2.5.4 Keefektifan Kombinasi SPPKB dengan Game Jcross dalam 

Meningkatkan Partisipasi dan Hasil Belajar mapel IPS SMP 

Jcross merupakan salah satu jenis latihan atau game disoftware Hot 

Potatoes yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang dapat 

mendukung jalannya proses pembelajaran. Jcross yang tidak lain soal yang 

menyerupai teka-teki silang (TTS) dengan materi pengajaran bahasa interaktif 

berbasis web dapat dijadikan sebagai umpan untuk terciptanya suasana kelas yang 

aktif. Mengisi sebuah teka-teki silang membuat kita berpikir untuk mencari 

jawaban. Dan apabila belum menemukan jawabannya maka perasaan penasaran 

Ketikkan 

pertanyaa

nnya 

disini 

sesuiadg 

kata yang 

disorot 

dan klik 

OK 
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melanda sehingga rasa penasaran membuat pemain untuk mencari cara untuk 

memecahkanya . Melihat karakteristik TTS yang santai dan lebih mengedepankan 

persamaan dan perbedaan kata , maka sangat sesuai dipergunakan sebagai sarana 

peserta didik untuk latihan dikelas yang diberikan oleh guru, jadi pembelajaran 

tidak monoton hanya berupa pertanyaan-pertanyaan baku saja. 

Game Jcross disini berfungsi sebagai media penghubung pemahaman 

kognitif antar siswa dan guru sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar  transfer of 

knowledge saja. Disini siswa diasah kemampuan komunikatifnya juga keaktifan 

dalam proses pembelajaran. 

Sejalan dengan hakikat SPPKB, bahwa kemampuan berfikir memerlukan 

kemampuan mengingat dan memahami, oleh sebab itu kemampuan mengingat 

adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berfikir. Artinya, 

belum tentu seseorang yang memiliki kemampuan mengingat dan memahami 

memiliki kemampuan juga dalam berfikir. Maka sebaliknya, kemampuan berfikir 

seseorang sudah pasti diikuti oleh kemampuan mengingat dan memahami. SPPKB 

menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai 

dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar 

yang hanyak duduk mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat untuk 

menghafalkan. Cara yang demikian bukan saja tidak sesuai dengan hakikat belajar 

sebagai usaha memperoleh pengalaman, namun juga dapat menghilangkan gairah 

dan motivasi belajar ;george W. Maxim, 1987 (dalam sanjaya, 2008:234).   

Jadi pembelajaran dengan metode ini berpusat pada siswa, yang sering 

disebut Student centred approach. Dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai 
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fasilitator ataupun mediator dan guru bukan merupakan satu-satunya sumber 

belajar. Siswa dapat menggunakan pengalaman – pengalaman yang mereka miliki 

untuk memecahkan permasalah yang sedang dicari solusinya. Dengan penerapan 

pembelajaran ini tentu melibatkan keaktifan dari kedua belah pihak, baik guru 

maupun siswa  yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa 

yang kemudian berpengaruh positif pada hasil belajar siswa. 

2.6 Keterkaitan Kombinasi SPPKB dengan Game Jcross dan 

Kawasan Teknologi Pendidikan 

Teknologi pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membantu proses pembelajaran. Proses pembelajaran sangatlah kompleks, karena 

pendidik dituntut untuk mampu memahami kawasan dan garapan teknologi yang 

sesuai untuk peserta didiknya. 

Pada tahun 1977, istilah teknologi pendidikan digunakan untuk 

menjelaskan bagian (subset) pendidikan yang menyangkut segala aspek 

pemecahan permasalahan belajar manusia melalui proses yang rumit dan saling 

berkaitan.  Teknologi bukannya sekedar aplikasi ilmu pengetahuan, melainkan 

juga perbaikan proses serta sarana yang memungkinkan suatu generasi 

menggunakan pengetahuan generasi sebelumnya sebagai dasar bertindak 

(braudel:334-335, dalam Barbara, 1994; 7). Menurut definisi  AECT tahun 2004, 

“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning 

and improving performance by creating, using, and managing appropriate 

technological processes and resources”, yang artinya “Teknologi Pembelajaran 

adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan 
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meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan 

sumber daya teknologi”.  

Teknologi pendidikan atau pembelajaran merupakan teori dan praktik 

yang terbagi dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan 

penilaiaan proses dan sumber untuk belajar. Sehingga teknologi pendidikan 

memiliki lima hubungan kawasan teknologi pembelajaran, yaitu desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian.   

Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cangkupan utama dari teori dan 

praktek. Cangkupan ini dapat diidentifikasi karena masuk dalam lingkup 

pengembangan penelitian dan teori. Kawasan desain meliputi studi mengenai 

desain sistem belajar, desain pesan, strategi pembelajaran dan karakteristik 

pembelajar. 

Kawasan pengembangan dapat diorganisasikan dalam 4 kategori yaitu : 

teknologi cetak (yang menyediakan landasan atau kategori yang lain), teknologi 

audiovisual, teknologi barazaskan komputer, dan teknologi terpadu. Karena 

kawasan pengembangan mencangkup fungsi- fungsi desain, produksi, dan 

penyampaian, maka suatu bahan dapat didesain dengan menggunakan satu jenis 

teknologi, diproduksi dengan menggunakan yang lain, dan disampaikan dengan 

menggunakan yang lain lagi. 

Kawasan pemanfaatan mungkin merupakan kawasan teknologi 

pembelajaran tertua diantara kawasan- kawasan yang lain, karena penggunaan 

bahan audiovisual secara teratur mendahului meluasnya perhatian terhadap desain 
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dan produksi media pembelajaran yang sistematis. Kawasan pemanfaatan 

dipusatkan pada aktivitas guru dan ahli media yang membantu guru. Model dan 

teori dalam kawasan pemanfaatan cenderung terpusat pada prespektif penggunaan. 

Akan tetapi, dengan diperkenalkannya konsep difusi inovasi pada akhir tahun 

1960an yang mengacu pada proses komunikasi dan melibatkan pengguna dalam 

mempermudah proses adopsi suatu gagasan, perhatian kemudian berpaling ke 

perspektif penyelenggaraan. 

Kawasan pengelolaan merupakan bagian intregal dalam bidang teknologi 

pembelajaran dan dari peran kebanyakan para teknolog pembelajaran. Tujuan 

yang sesungguhnya dari pengelolaan kasus demi kasus sangat bervariasi, namun 

keterammpilan pengelolaan yang mendasarinya relative tetap sama apapun 

kasusnya. Kawasan pengelolaan semula berasal dari administrasi pusat media, 

program media, dan pelayanan media. Pengelolaan meliputi pengendalian 

teknologi pembeljaaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian 

dan supervisi.  

Kawasan penilaian tumbuh bersamaan dengan berkembangnya bidang 

penelitian dan metodologi. Kedua- duanya sering berjalan seiring atau bersamaan. 

Dalam kawasan penilaian dibedakan pengertian antara penilaian program, 

penilaian projek dan penilaian produk. Masing- masing merupakan jenis penilaian 

penting untuk perancang pembelajaran, seperti halnya penilaian formatif dan 

penilaian sumatif. Menurut worthen dan sandres (1987)(dalam Barbara, 1994: 59) 

Penilaian merupakan penentuan nilai dari suatu barang. Dalam 

pendidikan, hal itu berarti penentuan secara formal mengenai kualitas, 
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efektivitas, atau nilai dari suatu program, produk, proyek, proses, tujuan, 

atau kurikulum. Penilaian menggunakan metode inkuiri dan pertimbangan 

termasuk : (1)penentuan standartuntuk mempertimbangkan kualitas dan 

menentukan apakah standar tersebut harus bersifatrelatif atau absolut, (2) 

pengumpulan informasi, dan (3) menerapkan penggunaan standart untuk 

menentukan kualitas.  

Sesuai dengan uraian diatas, berikut bagan hubungan antar kawasan 

Teknologi pendidikan dapat ditunjukan dengan gambar dibawah ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini termasuk dalam kawasan 

Desain, hal ini sesuai dengan tujuan desain itu sendiri yaitu untuk menciptakan 

strategi dan produk pada tingkat makro, seperti program dan kurikulum, dan pada 

Kawasan garapan bidang 

teknologi pembelajaran 

Pengembangan 

1. Teknologi cetak 

2. Teknologi audiovisual 

3. Teknologi berbasis 

komputer 

4. Teknologi terpadu 

Penilaian 

1. Analisis masalah  

2. Pengukuran 

acuan  patokan 

3. Evaluasi formatif 

4. Evaluasi sumatif 

Desain 

1. Desain sistem 

pembelajaran 

2. Desain pesan 

3. Strategi 

pembelajaran 

4. Karakteristik 

pembelajaran 

Pengelolaan 

1. Manajemen proyek. 

2. Manajemen sumber 

3. Manajemen  sistem 

penyampaian 

4. Manajemen 

informasi 

Bagan 1. 1 Bagan Hubungan antar Kawasan TP 

 

Pemanfaatan 

1. Pemanfaatan media 

2. Difusi inovasi 

3. Implementasi dan 

institutionalisasi 

4. Kebijakan dan regulasi 
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tingkat mikro seperti pelajaran atau modul (barbara,1994:32). Pembelajaran 

menggunakan kombinasi strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berfikir 

dengan game Jcross berusaha menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran 

(Student centred approach). Pembelajaran diarahkan untuk menciptakan kelas 

yang aktif. Pada proses penggunaan strategi dan game dalam penelitian ini 

berhubungan erat dengan teknologi pembelajaran dikawasan bidang garapan 

desain, terutama dalam penggunaan strateginya yang berusaha memperbaharui 

proses pembelajaran yang berlangsung dikelas. Kawasan desain saat ini memiliki 

definisi yang berbeda dengan yang terdahulu, saat ini kawasan desain lebih 

menekankan pada kondisi belajar bukannya pada komponen- komponen dalam 

suatu sistem pembelajaran (wellington, et.al., 1970; dalam barbara;1994: 33). 

Didalam kawasan desain terdapat beberapa cangkupan, diantaranaya 

desain sistem pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dalam desain sistem 

pembelajaran dipercayai setiap langkah dalam proses mempunyai landasan teori 

dan praktek, proses yang dilaksanakan mempunyai karakteristik yaitu bahwa 

dalam proses ini ,setiap langkah harus tuntas agar dapat berfungsi sebagai alat 

untuk saling mengontrol. Seorang desainer menggunakan teori atau komponen 

strategi pembelajaran sebagai prinsip pembelajaran. Dalam desain sistem 

pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab kepercayaan atas 

produk berlandaskan pada proses. Secara khas, strategi pembelajaran berinteraksi 

dengan situasi belajar. Begitu juga dengan Pembelajaran menggunakan SPPKB 

dengan game Jcross yang didalam kelas digunakan sebagai media pendukung 

kegiatan pembelajaran dan dijadikan sebagai umpan balik dalam mengatasi 



61 
 

 
 

kejenuhan siswa dalam belajar pada proses KBM disekolah. Proses Desain, 

dilakukan dengan cara menjadikan kolaborasi SPPKB dan Jcross sebagai media 

interaksi antara guru dan murid, ataupun murid dengan murid yang memberikan 

efek menyegarkan ingatan, sehingga fungsi kerja otak kembali optimal karena 

otak dibiasakan untuk terus belajar dengan santai, sehingga dapat meningkatkan 

partisipasi belajar yang diharapkan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tentunya hal ini sejalan baik dengan karakteristik desain sistem pembelajaran 

ataupun strategi pembelajaran, bahwa proses dan hasil adalah sama pentingnya 

dalam situasi belajar. 

2.6.1  Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori, bahwa proses 

pembelajaran IPS di SMPN 1 Winong, memiliki partisipasi belajar siswa 

yang masih rendah, sehingga hasil belajar yang didapat juga tidak jauh beda. 

Saat proses KBM berlangsung siswa terlihat tidak tertarik dan cenderung 

pasif, hal ini terjadi karena kegiatan belajar yang monoton dikelas dan 

pembelajaran dikelas hanya sekedar transfer of knowledge saja.  

Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran didalam kelas 

diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi, otak anak 

dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut 

untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari- hari. 
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Telah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan para guru kita adalah kurang adanya usaha 

pengembangan berfikir siswa. Dalam setiap pembelajaran pada mata 

pelajaran apapun kurang adanya variasi pembelajaran yang dituangkan 

dalam sebuah strategi pembelajaran oleh guru dalam proses KBM. 

Lemahnya proses pembelajaran yang terjadi dewasa ini seperti yang 

dijelaskan diatas, merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan kita. Proses pembelajaran yang monoton berakibat fatal pada 

siswa, padahal dengan perkembangan teknologi seharusnya para kaum 

pendidik dapat mengkombinasikan metode pembelajarannya dengan game 

ataupun media pembelajaran interaktif lainnya.  

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti perlu menerapkan metode 

pembelajaran yang inovatif. Salah satu game interaktif yang cocok untuk 

merangsang pemikiran dan mengevaluasi pemahaman siswa pada materi 

yang disampaikan oleh guru salah satunya adalah Jcross. Jcross, (crossword 

puzzles) Program untuk menyusun materi dalam bentuk teka-teki silang. 

Sifat “fun” tapi tetap “learning” dari TTS memberikan efek menyegarkan 

ingatan, sehingga fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan 

untuk terus belajar dengan santai. Kondisi pikiran yang jernih, rileks dan 

tenang akan membuat memori otak kuat, sehingga daya ingat pun menigkat. 

Sejalan dengan hakikat SPPKB, bahwa kemampuan berfikir memerlukan 

kemampuan mengingat dan memahami, oleh sebab itu kemampuan 

mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan 
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berfikir. Dengan adanya kombinasi SPPKB dengan game Jcross ini 

menjadikan kelas lebih kondusif, menyenangkan dan tentu lebih efektif dan 

efisien dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran menggunakan kombinasi strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berfikir dengan game Jcross dalam mata pelajaran 

IPS memiliki tujuan yaitu membantu siswa dalam mengatasi kejenuhan 

untuk belajar sehingga partisipasi dan hasil belajar siswa akan meningkat 

sesuai harapan. 

Kerangka berfikir tersebut dapat disajikan melalui skema berikut ini  
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Bagan 1. 2 Skema Kerangka Berfikir 

 

a. Siswa belajar dikelas dengan aktif dan 

interaktif 

b. Siswa berlatih mengembangkan materi 

yang telah disampaikan guru 

c. Siswa berlatih untuk mengajukan 

pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan 

dari guru. 

d. Siswa berlatih menyimpulkan materi yang 

telah disampaikan guru. 

 

a. Meningkatkan partisipasi belajar siswa 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa 

 

a. Partisipasi belajar meningkat 

b. Hasil belajar sisiwa meningkat 

Proses kegiatan belajar 

mengajar 

Pembelajaran konvensional  

Pembelajaran menggunakan kombinasi 

strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berfikir dengan game Jcross 

 

Siswa 

a. Partisipasi belajar siswa yang 

kurang baik 

b. Hasil belajar siswa yang 

kurang baik 
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2.6.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta- fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2010: 96) 

Berdasarkan permasalahan dan teori yang yang dikumpulkan maka 

hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada perbedaan partisipasi belajar siswa pada pembelajaran IPS antara kelas 

yang menerapkan Kombinasi SPPKB dengan game Jcross dan kelas yang 

tanpa menerapkan Kombinasi SPPKB dengan game Jcross dalam KBM 

2. Ada perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS antara kelas yang 

menerapkan Kombinasi SPPKB dengan game Jcross dan kelas yang tanpa 

menerapkan Kombinasi SPPKB dengan game Jcross dalam KBM 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

Metodelogi penelitian merupakan hal yang penting di dalam suatu 

penelitian. Ketepatan dalam memilih metode akan mengatur arah serta tujuan 

penelitian. Hal terpenting yang perlu diperhatikan bagi peneliti adalah 

penggunaan metode yang sesuai dengan obyek penelitian dan tujuan yang akan 

dicapai agar penelitian dapat berjalan dengan baik, terarah dan sistematis. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan adalah: (1) jenis penelitian, (2) 

desain penelitian, (3) populasi, sampel dan teknik sampling, (4) variabel 

penelitian (5) metode dan alat pengumpulan data, (6) instrumen penelitian, (7) 

pelaksanaan penelitian, (8) teknik analaisis data. 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan (treatment), yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (sugiyono, 2010; 107). Sedangkan, Menurut Arikunto 

(2006: 3) menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk 

mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. 

67 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan ciri dari penelitian 

eksperimen adalah adanya suatu perlakuan dan adanya pengukuran selama dua 

kali yaitu sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan penelitian eksperimen karena untuk melihat perbedaan dari 

partisipasi dan hasil belajar siswa pada kelas yang mendapat perlakuan berupa 

digunakannya pembelajaran dengan kombinasi SPPKB dan game Jcross dan 

kelas yang tidak mendapat perlakuan pembelajaran dengan kombinasi SPPKB 

dan game Jcross dalam proses KBM  

 

3.2    Desain Penelitian 

Terdapat beberapa desain penelitian eksperimen, menurut Sugiyono 

desain penelitian eksperimen terbagi menjadi: Pre Eksperimental Desaign, True 

Eksperimental Desaign, Factorial Desaign, dan Quasi Eksperintal Desaign 

(Sugiyono,2010:108). Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian True-

Ekspreimental Desaign. 

True experimental design, dikatakan true eksperimental (eksperimen yang 

betul- betul), karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel 

luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari True Experimental 

adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun kelompok 

kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya 

kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random (sugiyono, 2010;112) 

Dalam sugiyono,(2010:123) dikemukakan dua bentuk True Eksperimental 

yaitu posttest-only control design, dan  pretest and posttes control group design. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain pretest and posttest control 

group design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang dipilih secara 

random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Sebelum mengadakan penelitian baik kelompok eksperimen (E) maupun 

kelompok kontrol (K) diberikan suatu pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui  

apakah hasil dari pretest antara kelompok eksperimen (O1) dan kelompok kontrol 

(O3) tersebut sama / berbeda. Kemudian dalam kelompok eksperimen diberi 

perlakuan khusus dengan pembelajaran menggunakan kombinasi SPPKB dengan 

game jcross sebagai media pendukung dalam pembelajaran aktif. Sedangkan 

dalam kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan khusus dan masih 

menggunakan pembelajaran seperti biasanya. Setelah itu, kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol diberi posttest. Hasil dari pretest dan posttest 

kemudian dibandingkan untuk mengetahui perubahan yang terjadi.  

Desain eksperimen pola random control group pretest-postest design 

dapat digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 112) 

Tabel 3.1  Desain Pretest-Postes Control Group Desain 

Group 
Teknik 

pengambilan 
Pretes Treathment Postest 

E R O1 X O2 

K R O3  O4 

Keterangan: 

E  : group eksperimen 

K : group kontrol 
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R : pengambilan sampel secara random 

X : perlakuan (pembelajaran menggunakan kombinasi SPPKB dengan game  

jcross) 

O1 : soal pretes (kelompok eksperimen) 

O2 : soal postes (kelompok eksperimen) 

O3 : soal pretes (kelompok kontrol) 

O4 : soal postes (kelompok kontrol)  

Desain penelitian eksperimen secara konkrit yang akan dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 Winong, Pati. 

3.3 Populasi, sampel dan teknik sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130). 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 297).  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMPN 1 Winong yang berjumlah 192 siswa.  

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 

131). Sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2010: 297). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Simple Random Sampling, dikatakan 

simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Peneliti 

mengambil secara acak kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari seluruh siswa 

kelas VIII, adapun cara yang digunakan pada teknik ini adalah dengan cara undian. 
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Kelompok eksperimen jatuh pada kelas VIII-D yang berjumlah 32 siswa. 

Sedangkan kelompok kontrol jatuh pada kelas VIII-F yang berjumlah 32 siswa. 

3.4 Variabel Penelitian 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau 

obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu 

obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981; dalam sugiyono, 2010; 

60). Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan 

tertentu.  

Kerlinger, 1973 (dalam sugiyono, 2010; 61) menyatakan bahwa variabel 

adalah konstrak (constructs) atau sifat yang akan dipelajari. Selanjutnya kidder 

(1981), menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (qualities) dimana 

peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. 

Berdasarkan pengertian - pengertian di atas, maka dapat dirumuskan disini 

bahwa 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 ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2010; 61).  

Di dalam variabel penelitian akan dibahas beberapa hal sebagai berikut: 

(1) identifikasi variabel, (2) hubungan antar variabel, (3) definisi operasional 

variabel. 
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3.4.1 Identifikasi Variabel 

Dalam sebuah penelitian dikenal dua variabel, yaitu variabel 

Independen (bebas) dan variabel Dependen (terikat). Variabel bebas 

Variabel bebas atau “X” adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya 

variabel terikat atau “Y” (sugiyono, 2010; 66).  

1. Variabel Bebas atau Independent Variabel  adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (Sugiyono, 2010:61). Dalam penelitian ini variabel 

bebas adalah penggunaan pembelajaran dengan kombinasi SPPKB dan 

game Jcross (X). Adapun sub variabel yang mendukung dalam 

penyusunan instrumen penggunaan SPPKB dan game Jcross adalah 

sebagai berikut: 

a) Penguasaan metode dan strategi pembelajaran, masing- masing 

indikatornya sebagai berikut :1)menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang membuat siswa aktif, 2) menciptakan pembelajaran yang nyaman dan 

tidak menegangkan 3)menerapkan kegiatan inquiry dalam pembelajaran, 

4)mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa aktif dan kreatif, 

5)membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa aktif 

bertanya,6) menghargai setiap usaha dan karya siswa.  

b) Menyediakan aktivitas yang menyenangkan tetapi realistik dan dapat 

dicapai seluruh siswa. Dengan indikator sebagai berikut :1) mengupayakan 

proses pembelajaran berlangsung dengan suasana yang menyenangkan, 2) 

menggunakan game interaktif untuk menyegarkan suasana kelas, 3) 
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menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 4) melakukan ujicoba 

metode baru untuk meningkatkan pembeljaran lebih efektif, 5) 

mengkondisikan siswa belajar secara kontinu melalui pemberian berbagai 

tugas. 

Dari adanya variabel dan sub variabel serta indikator yanga ada, 

membantu peneliti untuk merumuskan kisi- kisi.  

2.  Variabel Terikat atau Dependent Variabel merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi dan hasil belajar siswa (Y). 

Dalam hal ini peneliti menggunakan nilai kognitif siswa berupa nilai tes 

akhir semester mata pelajaran IPS untuk mengukur hasil belajar sisiwa. 

Adapun sub variabel yang mendukung penyusunan instrumen dalam 

partisipasi belajar siswa adalah sebagai berikut : 

a. Keaktifan siswa dalam kelas, selanjutnya memiliki indikator seperti:1) 

aktif mengikuti pelajaran, 2) memahami penjelasan guru, 3) bertanya 

kepada guru, 4) mampu menjawab pertanyaan guru, 5) memiliki 

keberanian untuk menjelaskan, membuktikan jawaban dengan 

memberikan data dan fakta social, 6) mengeluarkan ide- ide dan gagasan 

yang dimiliki, 7) Mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan 

masalah, 8) Menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antara 

aspek(materi) yang dipermasalahkan. 

b. Kepatuhan terhadap norma belajar. Dengan uraian indikator sebagai 

berikut :1) mengerjakan tugas sesuai perintah guru, 2) datang tepat waktu, 
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3) memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, 4) membawa keperluan alat 

pendukung pembelajaran, 5) tertib di dalam kelas, 6) Tidak merasa rendah 

diri apabila harus berbeda dengan orang lain.  

3.4.2 Hubungan antar Variabel 

Hubungan antara ke dua jenis variabel penelitian (Variabel bebas dan 

variabel terikat ) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3 

Hubungan antar variabel 

Dalam penelitian ini layanan penggunaan pembelajaran dengan kombinasi 

SPPKB dan game Jcross sebagai variabel bebas diberikan kepada penerima 

manfaat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 

siswa. Dengan demikian pembelajaran dengan kombinasi SPPKB dan game 

Jcross sebagai variabel bebas mempengaruhi partisipasi dan hasil belajar 

penerima manfaat sebagai variabel terikat (Y) 

3.4.3 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini masalah yang akan menjadi fokus penelitian dibatasi 

pada partisipasi dan hasil belajar siswa melalui penggunaan kombinasi SPPKB 

dengan game Jcross. Oleh karena itu, variabel yang akan diteliti meliputi:  

 

X 

(penggunaan pembelajaran 

dengan kombinasi SPPKB 

dan game Jcross) 

Y 

(partisipasi dan hasil 

belajar) 
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3.4.3.1 Partisipasi Belajar 

Yang dimaksud partisipasi belajar dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

secara optimal. Partisipasi siswa dalam pembelajaran meliputi siswa 

harus terlibat dalam proses belajar, berlatih untuk menjelajah, mencari, 

mempertanyakan sesuatu, menyelidiki jawaban atas pertanyaan, 

mengelola dan menyampaikan hasil perolehannya secara komunikatif, 

dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah direncakan bisa 

dicapai semaksimal mungkin.  

3.4.3.2  Hasil belajar 

   Hasil Belajar merupakan suatu gambaran prestasi belajar peserta 

didik dalam mengikuti proses belajar mengajar pada suatu jenjang 

yang diikutinya. hasil belajar memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  

   Penelitian ini, hasil belajar yang akan di ukur adalah hasil belajar 

semua ranah yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif, tetapi pada ranah 

kognitif porsinya akan lebih besar. Aspek kognitif berkaitan dengan 

perilaku berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. 

3.4.3.3  Kombinasi SPPKB dengan Game Jcross 

Kolaborasi strategi peningkatan kemampuan berfikir dan game 

Jcross adalah proses pembelajaran dikelas diarahkan kepada siswa 

untuk aktif dan memecahkan persoalan yang dihadapi dengan 
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pengalaman yang mereka miliki. Pembelajaran dengan metode ini 

berpusat pada siswa, yang sering disebut (Student centred approach). 

Dimana game atau latihan Jcross digunakan sebagai umpan 

balik untuk meningkatkan partisipasi pembelajaran siswa dikelas, 

sehingga suasana kelas menjadi aktif dan kondusif. 

 

3.5 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu langkah yang standar dan sistematis 

untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. 

Data merupakan hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka 

(Arikunto, 2002). Agar diperoleh data yang lengkap maka harus digunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat 

dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa intrumen atau alat pengumpulan data berupa Tes, 

observasi dan dokumentasi: 

3.5.1 Tes 

Tes merupakan Instrumen yang berupa soal pilihan ganda ini dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian  atau  

prestasi (Arikunto, 2006: 198). Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan tes ini digunakan untuk mengetahui hasil pretest dan postest 

untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun teknik tes 

yang digunakan berbentuk obyektif. Pilihan ganda menjadi jenis dari 
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penelitian ini karena dalam penggunaannya, tes pilihan ganda mempunyai 

sifat objektif, materi yang dicangkup luas, dan mempersingkat waktu 

dalam mengkoreksi hasil tes tsb.  

Tes dalam penelitian ini terdiri dari pretest dan posttest yang 

ditujukan untuk kelompok yang diteliti. Pretest diberikan sebelum adanya 

perlakuan atau treatment. Setelah diberikannya perlakuan atau treatment 

akan diadakan posttest. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

eksperimen yang diterapkan, dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan 

sebelum diberi perlakuan. Untuk kelompok kontrol tes juga diberikan 

secara pretest dan posttest bedanya, disini kelompok kontrol tidak diberi 

perlakuan masih menggunakan pembelajaran seperti biasa. 

3.5.2 Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) (dalam Sugiyono, 2010:203), 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Observasi digunakan untuk mengetahui proses pengelolaan 

pembelajaran sebelumnya dan sesudah penelitian. 

Observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan yang nantinya 

akan dituangkan pada lembar observasi partisipasi belajar siswa, guna 

diketahuinya seberapa tinggi partisipasi siswa dalam proses penelitian. 

3.5.3 Dokumentasi 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang (Sugiyono, 2010:329). Pada penelitian di SMPN 1 

Winong, dokumentasi digunakan untuk bukti bahwa penelitian benar-

benar telah melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Penyususnan Instrumen 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Prosedur yang ditempuh adalah perencanaan, penulisan 

butir soal, penyuntingan, uji-coba, penganalisaan hasil, dan mengadakan revisi 

(Arikunto, 2006: 166). Adapun langkah-langkah menyusun instrumen dalam 

penelitian ini, yaitu pertama menyusun kisi-kisi instrumen, lalu dikonsultasikan, 

hasil konsultasi direvisi jika perlu, instrumen yang telah direvisi diuji-cobakan, 

kemudian direvisi jika perlu dan instrumen jadi yang siap disebarkan. Berikut 

prosedur penyusunan instrumen: 

Bagan 3.1 

Prosedur Penyusunan Instrumen 

 

 

 

 

 

 

Teori 

(1) 

Instrumen 

(3) 

Kisi-kisi Instrumen 

(2) 

Instrumen Jadi 

(6) 

Revisi 

(5) 

Uji Coba 

(6) 
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Setelah mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan instrumen 

penelitian, selanjutnya adalah menyusun instrumen dalam penelitian ini. Titik 

tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel penelitian yang 

ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi 

operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari 

indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan atau pertanyaan 

(Sugiyono, 2010: 149). Untuk mempermudah penyusunan instrumen maka 

diperlukan kisi-kisi instrumen. 

3.6.2 Validitas dan Reliabilitas Istrumen 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang benar-

benar objektif. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang 

diteliti. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid juga diperlukannya alat 

ukur yang valid pula. Menurut Sugiyono (2010;173) mengemukakan instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Oleh karena itu alat ukur yang digunakan harus memiliki 

validitas dan reabilitas sebagai alat ukur. 

 

 

3.6.2.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Suatu 
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instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas butir soal 

(validitas item) karena penyusunan instrumen tersebut berdasarkan BSE 

mata pelajaran IPS terpadu untuk kelas VIII SMP dan tujuan instruksional 

khusus yang merupakan penjabaran menggunakan pengujian terhadap 

instrumen ini untuk siswa kelas VIII SMPN 1 Winong. Instrumen yang 

digunakan berupa tes pilihan ganda dengan 4 option. Dengan skor 1 untuk 

benar dan 0 untuk salah. Untuk mencari validitas item soal tes hasil belajar 

digunakan teknik kolerasi point biserial dengan rumus sebagai berikut: 

rpbsi =     MP – Mt  √      p 

SDt          q 

 

Keterangan : 

 

MP  : mean (rata- rata hitung) dari testee yang menjawab benar 

Mt : mean total 

SDt : standart deviasi total 

p : proporsi peserta tes yang menjawab benar 

q : proporsi peserta tes yang menjawab salah 

 

 

Untuk melakukan perhitungan soal dengan rumus korelasi point 

biserial yaitu dengan mencari mean total dan standart deviasi total.kedua 

angka tersebut akan berlaku untuk butir soal yang dihitung. Dari hasil 

perhitungan, angka yang diperoleh dibandingkan dengan tabel point 

biserial= N- n.r. Apabila hasil perhitungan (rxy) lebih besar dari angka pada 

rtabel maka item yang dihitung merupakan item yang valid. Sebaliknya, jika 
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hasil perhitungan rendah, maka item tersebut merupakan item yang tidak 

valid. 

3.6.2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak 

akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban–

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas menunjuk 

pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi 

dapat diandalkan (Arikunto, 2006:178). 

Untuk penghitungan tes hasil belajar, peneliti menggunakan 

pendekatan single test- single trial method. Pada penggunaan single test- 

single trial method, penentuan reabilitas tes dilakukan dengan jalan 

pengukuran terhadap satu kelompok subjek, dimana pengukuran itu 

dilakukan dengan hanya menggunakan satu jenis alat ukur dan  

pelaksanaan pengukuran hanya dilakukan satu kali saja. Instrumen 

hasil belajar ini sendiri dihitung dengan rumus K-R 21. K-R adalah 

singkatan dari Kuder dan Richardson, dengan rumus yaitu: 

r11 = (  )( 1- ) 

 

Keterangan : 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

k  : banyaknya butir soal 

m  :  skor total 

k 

k-1 Kv3 

M(k –M) k 
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Vt : varians total 

                                                               (Arikunto, 2006: 189) 

Harga rii yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan angka 

batas reabilitas yaitu 0,60 dan taraf nyata 5 %. Instrumen dikatakan 

reliabel dikatakan reliabel jika rii > rtabel (arikunto, 2006;189) 

3.6.2.3 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sukar. Besarnya indeks kesukaran atara 0,00 sampai 

dengan 1,0 (Arikunto, 2002:208). Untuk mencari indeks kesukaran dalam 

penelitiana ini digunakan rumus sebagai berikut 

 

Keterangan  

IK  = P (proporsi) = Indeks kesukaran 

JBA= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas 

JBB= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok  

 bawah 

JSA= banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB= banyaknya siswa pada kelompok bawah 

  Menurut Arikunto (2002: 210) indeks kesukaran diklasifikasikan 

sebagai berikut 

Soal dengan P = 0,00 - 0,30 adalah soal sukar 

 Soal dengan P = 0,30 – 0,70 adalah soal sedang 

 Soal dengan P = 0,70 – 1,00 adalah soal mudah 
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3.6.2.4 Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa kurang 

pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2002:211). Indeks deskriminasi 

ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Untuk menghitung daya pembeda 

dari alat yang diukur, maka digunakan rumus sebagai berikut 

  

 

 Keterangan  

DP   = D   = daya pembeda soal 

JBA   = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal  

pada kelompok atas 

JBB  = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal  

pada kelompok bawah  

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas.   

 Klasifikasi daya pembeda (Arikunto, 2002:218) 

 D = 0,00 – 0,20 = jelek 

 D = 0,20 – 0,40 = cukup 

 D = 0,40 – 0,70 = baik  

 D = 0,70 – 1,00 = baik sekali 

 D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang  

mempunyai nilai. D negatif sebaiknya dibuang. 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal, maka akan diperoleh 

kategori soal. 
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3.7.1.  Pengamatan Pembelajaran pada Eksperimen Penelitian 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen menerapkan kombinasi SPPKB 

dengan game jcross, dengan awal penelitian dimulai pada tanggal 18 maret 2014 

dan berakhir pada tanggal 4 april 2014. Penelitian dilakukan 3 kali pada kelas 

eksperimen dan 3 kali dikelas kontrol. Untuk materi yang diulas baik kelompok 

kontrol dan eksperimen sama yakni dimulai dengan pengertian pengendalian 

sosial, macam-macam pengendalian sosial, bentuk pengendalian sosial, dan jenis 

lembaga pengendalian sosial. 

Baik pembelajaran dikelas kontrol dan eksperimen hanya terjadi didalam 

kelas pada saat mata pelajaran IPS berlangsung, dengan kurun waktu 2x 45 menit. 

Proses kegiatan belajar mengajar dikelas kontrol hampir sama dengan kelas 

eksperimen, perbedaannya terletak pada penerapan kombinasi SPPKB dengan 

game jcross saja. Yaitu dikelas kontrol tidak diberlakukan  penerapan kombinasi 

SPPKB dengan game jcross sedangkan kelas eksperimen diterapkan kombinasi 

SPPKB dengan game jcross dalam proses kegiatan melajar mengajar, penelitian 

berlangsung ± 3 minggu. 

Pembelajaran kelas eksperimen dan kontrol diberlakukan 3x pertemuan, 

dengan rinciannya sebagai berikut: 

Pertemuan  I, tanggal 19 maret 2014 pada kelas treatment dilaksanakan 

pembelajaran, sebelum diberlakukannya treatment kelas ini diberi pretest, 

selanjutnya dengan perlakuan penerapan SPPKB dengan game jcross untuk yang 

pertama, dimulai dari tahap orientasi yaitu mengkondisikan siswa, lalu tahap 
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penjajakan yaitu memulai tanya jawab dan mengembangkan dialog  untuk 

mengenggugah passion belajar siswa. Selanjutnya, (tahap konfrontasi, tahap 

inkuiry, tahap akomodasi dan tahap transfer), disini guru memulai mencoba 

menyajikan masalah yang harus dipecahkan siswa. Misalnya guru bertanya” 

sebelum berangkat sekolah, apa yang harus kita lakukan?”. Dari jawaban- 

jawaban siswa, guru berusaha menuntun siswa memperoleh jawaban dari 

persoalan yang disajikan sehingga masalah terpecahkan, siswa dapat 

menyimpulkan bahasan dan guru dapat memberi materi untuk sedikit ulasan bagi 

siswa. Kemudian siswa dibantu guru mengisi teka-teki yang ada pada jcross. 

dipertemuan ini tidak semua teka-teki pada jcross dapat diisi krn mencangkup 

seluruh pokok bahasan pada pengendalian penyimpangan sosial. Sub bab untuk 

pertemuan I yaitu pengertian dan macam- macam tahnik pengendalian sosial. 

Pertemuan II tanggal 26 maret 2014,  hampir sama dengan pertemuan 

sebelumnya, penerapan SPPKB (tahap orientasi, tahap penjajakan,tahap 

konfrontasi, tahap inquiry, tahap akomodasi dan tahap transfer). Dimulai dengan 

guru memberi motivasi siswa, menjelaskan tujuan dari bab ini, memberi apersepsi, 

semisal “jika kalian telat masuk kelas, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan pak 

muhammad sebagai polisi sekolah kita?”. Siswa dituntut untuk selalu berfikir 

pada tahap ini, tentunya dengan pengalaman yang mereka peroleh, selanjutnya 

setelah terjadi dialog dan adu argumen, guru berusaha membimbing siswa untuk 

menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topic yang 

dipermasalahkan. Dilanjutkan dengan penyajian game jcross, siswa secara 

sukarela dan senang hati maju kedepan untuk mengisikan clue sesuai temuan 
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mereka. Sub bab yang dibahas ada pertemuan ini adalah bentuk- bentuk lembaga 

pengendalian sosial. 

Pertemuan III tanggal 2 april 2014, sama halnya dengan pertemuan I dan 

II, pembelajaran dimulai dengan guru memberi motivasi siswa, menjelaskan 

tujuan dari bab ini, memberi apersepsi,seperti “ pernahkah kalian menonton berita 

diTV? Para koruptor satu demi satu ketangkap, ada yang tahu kenapa? Dan siapa 

yang berhasil meringkus mereka?”(tahap konfrontasi). Selanjutnya ketika siswa 

menjawab, guru harus mampu mengembangkan dialog hingga muncul persepsi 

dari siswa(inqury). Guru membantu untuk mendorong siswa menemukan 

kesimpulan dari informasi baru mereka temukan (konfrotasi dan transfer). Game 

jcross siap dilengkapi siswa karena pada pertemuan ini, bab selesai dibahas. Sub 

bab yang dibahas pada pertemuan ini yaitu lembaga pengendalian sosial. 

Dilanjutkan posttes dan pengisian angket. 

Pembelajaran pada kelas kontrol pada umumnya sama dengan 

pembelajaran kelas eksperimen, untuk pertemuan I, tanggal 20 maret 2014 

dimulai dengan pretest, memulai bab dengan sub bahasan pengertian 

pengendalian sosial, dilanjutkan dengan sub bab macam- macam pengendalian 

sosial. Pertemuan II, tanggal 27 maret 2014 dilanjutkan dengan sub bab bentuk- 

bentuk pengendalian. Pertemuan III, tanggal 3 april 2014 dengan materi sub bab 

jenis- jenis lembaga sosial dilanjutkan posttest.  

Dari kedua kelas penelitian pembelajaran diarahkan pada keaktifat siswa 

dan berpusat pada siswa, dalam analisis data posttest kedua belah pihak 

mengalami peningkatan baik partisipasi maupun hasil belajar. 
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3.8  Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis datanya tentang penerapan 

pembelajaran menggunakan kombinasi SPPBK dengan game jcross untuk 

meningkatkan partisispasi dan hasil siswa. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, analisis data awal dan analisis data 

akhir. 

3.8.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengolah dan mengetahui sejauh 

mana penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross terhadap partisipasi dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

3.8.2 Analisis Uji Syarat 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kenormalan data dan 

menentukan jenis statistik apa yang akan digunakan, yaitu statistik parametrik 

atau statistik non-parametrik. Perhitungan normalitas dengan SPSS digunakan Uji 

One Sample Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 0,05. 

3.8.2.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut 

mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 
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3.8.3 Analisis Uji Hipotesis 

 Jika kedua kelompok tersebut telah diketahui mempunyai kemampuan 

awal yang sama, selanjutnya dilakukan eksperimen atau perlakuan. Perlakuan 

yang diberikan kepada kelompok eksperimen adalah pembelajaranm ilmu 

pengetahuan sosial yang menggunakan kombinasi SPPKB dengan game jcross 

sebagai media pendukungnya, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tanpa menerapkan kombinasi SPPKB 

dengan game jcross sebagai media pendukungnya. Setelah semua perlakuan 

berakhir kemudian siswa diberi tes hasil belajar. Data yang diperoleh dari hasil tes 

tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh sesuai 

dengan hipotesis yang diharapkan.  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan strategi pembelajaran 

kombinasi SPPKB dengan game jcross pada pembelajaran IPS kelas VIII 

terhadap hasil  belajar siswa dan partisipasi siswa, maka digunakan teknik statistik 

sebagai berikut  

Dan 

 

 

Keterangan: 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol (Sugiyono, 2010:181) 
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 Kriteria pengujian untuk uji perbedaan dua rata-rata pretest menggunakan 

uji dua pihak yaitu terima Ho jika –T1- ½  < T1- ½  dengan  P value dan peluang 

(1- ½ ), yang berarti  = 5 %. Dengan diterimanya Ho, berarti nilai rata-rata 

pretest kelompok eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest kelompok 

kontrol. Untuk harga-harga t lainnya Ho ditolak, berarti ada perbedaan nilai rata-

rata pretest antara kedua kelompok eksperimen. 

Kriteria pengujian untuk uji perbedaan dua rata-rata postest menggunakan 

uji satu pihak kanan, dengan dk = (n1+ n2 - ) yang berarti  = 5 % sebagai 

berikut 

a. Terima Ho jika thitung < t(1-), hal ini berarti tidak ada perbedaan nilai rata-

rata postest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

b. Tolak Ho jika thitung > t(1-), maka hal ini berarti perbedaan nilai rata-rata 

postest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berdasarkan uji kesamaan dua varians, apabila diperoleh kesimpulan bahwa 

varians kedua sampel tidak sama, maka rumus t-test yang digunakan adalah: 

 

 

 

 

 

 

Adapun teknik perhitungan analisis data menggunakan komputer dengan 

program SPSS. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai hasil belajar 

siswa. 

Keterangan : 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol (Sudjana, 2007: 241) 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan tentang “Partisipasi dan Hasil Belajar Siswa Melalui Kombinasi 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir dengan Game Jcross 

Pada Mapel IPS Kelas VIII di SMPN 1 Winong Pati Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

4.1.1.1  Data Kondisi Awal 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengolah dan mengetahui sejauh 

mana pengaruh penerapan strategi pembelajaran peningkatkan kemampuan 

berfikir (SPPKB) pada partisipasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS 

kelas VIII diSMPN 1 Winong, tahun pelajaran 2013/ 2014. 

4.1.1.1.1 Partisipasi Belajar  

Tabel 4.1 Hasil Analisis Observasi Partisipasi Belajar Pada Awal Penelitian 

X Kontrol Eksperimen  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

> 80,5 % - - - - Sangat baik 

66,7 – 80 % - - - - Baik  

53,4 – 66,6% 25 78,125% 24 75 % Cukup  

40-53,3%  7 21,875% 8 25 % Kurang  

<27,7%     Tidak Baik 

Total 32 100% 32 100%  

90 
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Gambaran dari analisis observasi partisipasi siswa pada awal penelitian 

dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi awal mengenai partisipasi belajar siswa 

pada mapel IPS kedua kelompok yakni kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen hampir memiliki tingkat partisipasi belajar yang sama. Pada 

kelompok kontrol 78,125% siswa memiliki partisipasi yang cukup baik dan 

21,875% diantaranya memiliki partisipasi belajar yang masih kurang baik. 

Sedangkan pada kelas eksperimen 75% siswa memiliki partisipasi belajar cukup 

baik dan 25% memiliki partisipasi belajar yang masih kurang baik. 

Selanjutnya setelah melakukan observasi mengenai partisipasi belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pretest 

pada kedua kelompok untuk mengetahui kemampuan hasil belajar awal kedua 

kelompok. 
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4.1.1.1.2 Hasil Belajar  

Tabel 4.2 Hasil Analisis Nilai Hasil Belajar Pretest Pada Awal Penelitian 

Hasil Kontrol Eksperimen  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

88,5 – 94,5 - - - - Sangat Baik 

82 –88 - - - - Baik 

75,5 – 81,5 2 6,25% 1 3,125% Cukup  

< 75 30 93,75 % 31 96,875% Kurang 

Jumlah 32 100% 32 100%  

 

Gambaran dari hasil analisis nilai pretest siswa pada awal penelitian dapat 

dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

Diagram 4.4  

Hasil Analisis Nilai Pretest pada Awal 

Penelitian  

Berdasarkan hasil nilai pretest baik kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen, tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan. Pada kelompok 

kontrol sebanyak 31 siswa mendapat nilai >75 dikategori kurang baik presentase 

96,875% dan 1 diantaranya mendapat nilai dari 75,5- 81,5 yang berati cukup baik 
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denagan persentase 3,125%. Tidak jauh beda dengan kelompok eksperimen dari 

jml 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 75,5- 81,5 dengan prosentase sebanyak 

6,25% dikategori cukup baik, sedangkan 30 diantaranya masih berada dikategori 

kurang baik yakni <75 dengan presentase 93,75%. 

Kemudian hasil analisis nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tersebut disajikan dalam tabel deskriptif sebagai berikut ini. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif Pre-Test 

Kelompok N MIN MAX Mean Std. Deviation 

Eksperimen 32 56 80 65 0, 59243 

Kontrol 32 60 80 66,25 0, 52732 

 

Berdasarkan hasil analisa deskriptif dari kedua kelompok yang dijadikan 

sampel penelitian, kelompok eksperimen mendapat nilai mean sebesar 65 

sebelum diperlakukan perlakuan atau treatment. Sedangkan untuk kelompok 

kontrol diperoleh mean untuk pretest sebesar 66, 25. 

4.1.1.2 Data Kondisi Akhir 

Dari hasil analisis deskripstif dapat dilihat  setelah diberikan perlakuan 

atau treatment dari tiap kelompok yaitu kelompok eksperimen, kontrol 

menunjukkan adanya perbedaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  bagian 

lembar observasi data akhir kelompok kontrol dan eksperimen, serta lampiran 

analisis soal pretest-posttest. 
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4.1.1.2.1 Partisipasi Belajar 

Berikut ini adalah hasil observasi mengenai partisipasi belajar siswa pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

4.1.1.2.1.1 Partisipasi Belajar Kelompok Kontrol 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Observasi Partisipasi Belajar Kelompok Kontrol 

X Pretest  Posttest   Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

> 80,5 % - - - - Sangat baik 

66,7 – 80 % - - 16 50% Baik  

53,4 – 66,6% 25 78,125% 16 50 % Cukup  

40-53,3%  7 21,875% - - Kurang  

<27,7% - - - - Tidak Baik 

Total 32 100% 32 100%  

Gambaran dari hasil analisis observasi Partisipasi belajar pada kelompok 

kontrol diakhir penelitian dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

Diagram 4.4  

Hasil Analisis Observasi Posttest pada akhir penelitian 

 



95 
 

 
 

Berdasarkan hasil analisis observasi partisipasi belajar mapel IPS 

dikelompok kontrol, terlihat adanya perubahan perilaku partisipasi belajar siswa . 

hal ini dapat dilihat dari presentase partisispasi belajar kelompok kontrol diawal 

dan akhir penelitian. Pada awal penelitian, siswa memiliki partisipasi belajar 

sebanyak 28,125% cukup baik dan 21,875% kurang baik.  Sedangkan pada akhir 

penelitian, partisipasi siswa kelompok kontrol terlihat meningkat yaitu 50 % 

cukup baik dan 50% baik. Perhitungan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 

analisis lembar observasi pretest kelompok kontrol dan posttest kelompok 

kontrol. 

4.1.1.2.1.2 Partisipasi Belajar Kelompok Eksperimen 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Observasi Partisipasi Belajar Kelompok Eksperimen 

X Pretest  Posttest  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

> 80,5 % - - 9 28,125% Sangat baik 

66,7 – 80 % - - 23 71,875% Baik  

53,4 – 66,6% 24 75 % -- - Cukup  

40-53,3%  8 25 % - - Kurang  

<27,7% - - - - Tidak Baik 

Total 32 100% 32 100%  

Gambaran dari hasil analisis observasi Partisipasi belajar pada kelompok 

eksperimen diakhir penelitian dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 
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Diagram 4.5 

Hasil Analisis Observasi Posttest pada akhir penelitian 

 

Berdasarkan hasil analisis partisipasi belajar pada akhir penelitian dikelas 

eksperimen, antara pretest dan posttest terdapat perubahan partisipasi baelajar 

yang cukup signifikan, yakni pada saat pretest partisipasi belajar siswa rata –rata 

dicukup baik dengan presentase 75%, sedangkan pada posttest partisipasi belajar 

siswa meningkat yaitu dengan presentase 71,875% baik dan 28,125% sangat baik.  

Berdasarkan analisis observasi partisipasi belajar siswa, baik kelompok 

kontrol maupun kelompok eksperimen mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik. Setelah adanya perlakuan penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross 

dikelas eksperimen dan pembelajaran aktif tanpa penerapan kombinasi SPPKB 

dengan game jcross dikelas kontrol. 
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4.1.1.2.2 Hasil Belajar 

4.1.1.2.2.1 Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Nilai Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

Hasil Pretest  Posttest  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

88,5 – 94,5 - - - - Sangat Baik 

82 –88 - - 15 46,875% Baik 

75,5 – 81,5 2 6,25% 15 46,875% Cukup  

< 75 30 84,375 % 2 6,25% Kurang  

Jumlah 32 100% 32 100%  

 

Gambaran dari hasil analisis hasil belajar pada kelompok kontrol diakhir 

penelitian dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

Diagram 4.6 

Hasil Analisis Hasil Belajar pada akhir penelitian 
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Berdasarkan analisis hasil belajar diakhir penelitian terdapat perbedaan 

hasil belajar yang diperoleh siswa dikelas kontrol. Perbedaan perolehan nilai 

hasil belajar ini terlihat dari pretest hasil belajar kelompok kontrol 6,25% siswa 

masih mendapat nilai cukup baik dan 84,375% mendapat nilai dikategori kurang 

baik. Sedangkan setelah pembelajaran berlangsung dan dilaksanakan post test 

terdapat peningkatan hasil belajar yakni sebanyak 46,875 % siswa dikategori 

baik, dicukup baik 46,875 % dan 6,25% siswa diantaranya pada kategori  kurang 

baik. Perhitungan lebih lanjut pada lampiran hasil belajar pretest kontrol dan 

hasil belajar posttest kontrol.  

4.1.1.2.2.2 Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Nilai Hasil Belajar Pada Kelompok Eksperimen 

Hasil Pretest  Posttest  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

88,5 – 94,5 - - 5 15,625% Sangat Baik 

82 –88 - - 15 46,875% Baik 

75,5 – 81,5 1 3,125% 12 37,5% Cukup  

< 75 30 93,75% - - Kurang  

Jumlah 32 100% 32 100%  

 

Gambaran dari hasil analisis hsil belajar siswa pada kelompok eksperimen 

diakhir penelitian dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 
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Diagram 4.7 

Hasil Analisis Hasil Belajar pada akhir penelitian 

 

Berdasarkan analisis hasil belajar diakhir penelitian terdapat perbedaan 

hasil belajar yang diperoleh siswa dikelas eksperimen. Pada kelas eksperimen 

pemberian treatment atau perlakuan penerapan kombinasi SPPKB dengan game 

Jcross dapat meningkatkan hasil belajar siswa yakni sebanyak 15,625% siswa 

sangat baik, 46,875% kategori baik dan 37,5% diantaranya cukup baik. 

Perhitungan lebih lanjut pada lampiran hasil belajar pretest eksperimen dan hasil 

belajar posttest eksperimen. 

Kemudian hasil analisis posttest hasil belajar kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen tersebut disajikan dalam tabel deskriptif sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 Hasil Analisis Deskriptif Post-Test 

Kelompok N MIN MAX Mean Std. Deviation Std Error 

Eksperimen 32 76 92 82.56 5.430 0.960 

Kontrol 32 72 88 80.44 3.724 0.522 

Total 64 76 92 81.5 4.577 0.741 

 

 Dari hasil penelitian analisi deskriptif, kelompok eksperimen setelah 

diberi perlakuan atau treatment berupa penerapan kombinasi SPPKB dengan 

game Jcross pada mapel IPS di pokok bahasan pengendalian sosial dan pranata 

sosial dikelas VIII semester 2 diperoleh nilai rata- rata (mean) posttest 82,56 

sedangkan kelompok kontrol yang pembelajarannya tidak diberi perlakuan 

penerapan kombinasi SPPKB dengan game Jcross pada mapel IPS di pokok 

bahasan pengendalian sosial dan pranata sosial dikelas VIII semester 2 diperoleh 

nilai rata- rata (mean) posttest 80,44. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ada 

perbedaan rata- rata atau mean setelah diberikan perlakuan atau treatment dalam 

proses KBM.  

Berdasarkan perhitungan analisis data maka range presentase dan kriteria 

kualitatif dapat diketahui, pada kelompok eksperimen dengan nilai mean atau 

nilai rata- rata posttest 82,56 masuk dalam kategori baik. Sedangkan pada 

kelompok kontrol diperoleh mean atau nilai rata-rata postest 80,44 masuk dalam 

kriteria cukup baik. 
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4.1.2 Uji Syarat 

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dan 

menentukan jenis statistik apa yang akan digunakan, statistik parametrik atau non-

parametrik. Perhitungan uji normalitas dengan SPSS digunakan Uji One Sample 

Kolmogorof-Smirnov pada taraf signifikan 0,05.  

Tabel 4.9 Hasil Uji normalitas pretest 

Kelompok/Variabel Kolmogorov-

Smirnov Z / KS 

Sig. Keterangan 

Eksperimen 1.086 0.189 Normal 

Kontrol 0.189 0,361 Normal 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji normalitas postest 

Kelompok/Variabel Kolmogorov-

Smirnov Z / KS 

Sig. Keterangan 

Eksperimen 1.298 0,069 Normal 

Kontrol 1.340 0,055 Normal 

Berdasarkan data dalam tabel diatas, nilai Kolmogorov-Smirnov untuk data 

hasil belajar kelompok kontrol pretest =1,086 dan posttest = 1,340 dengan sig. 

Pretest = 0,189 dan posttest= 0,055 dan nilai Kolmogorov-Smirnov untuk 

kelompok eksperimen sebesar pretest=0,189 dan posttest= 1,298 dengan sig. 

Pretest = 0,361 dan posttest= 0,069. Berdasarkan hasil uji One Sample 

Kolmogorof-Smirnov Test dengan taraf kesalahan 5%, baik kelompok kontrol 
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maupun kelompok eksperimen keduanya berdistribusi normal, karena sig. dari 

kedua kelompok tersebut > α = 0,05. 

4.1.2.2 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Kesamaan Varians Data Postest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,680 1 62 0.200 

Berdasarkan hasil uji Homogenitas dengan menggunakan Levene Statistic, 

diperoleh  Levene Statistic  1,680 dan sig. 0,200. bila dibandingkan dengan Ftabel 

dengan dk pembilang 31 dan dk penyebut 31, dengan taraf kesalahan 5% maka 

diperoleh Ftabel= 1,86. Jika Fhitung dibandingan dengan Ftabel, maka diperoleh 

1,68<1,86, kemudian nilai sig. dari kedua kelompok tersebut > α = 0,05, sehingga 

H0 diterima artinya bahwa kedua kelompok tersebut mempunyai varians nilai 

awal yang relative sama atau homogeny. 

4.1.3 Analisis Uji Hipotesis 

4.1.3.1 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata 

Pada kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan penerapan 

kombinasi SPPKB dengan jcross dan kelompok kotrol yang tidak mendapat 

perlakuan penerapan kombinasi SPPKB dengan jcross, terlihat rata- rat nilai 

mapel IPS dari kedua kelompok memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal 
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ini ditujukan dari hasil uji Paired Samples T – Test untuk mengetahui perbedaan 

rata-rata kedua kelompok tersebut. 

Tabel 4.11 Tabel Uji Paired Samples T – Test data Pos- Test 

 

 

 

Pair 

Paired Differences  

 

 

t 

 

 

 

Df 

 

 

 

Sig. 

 

 

Mean 

 

Std. 

Dev 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen-

Kontrol 

2.562 5.842 1.033 0.456 4.669 2.481 31 0.001 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata hasil postest pada 

kelompok  eksperimen sebesar 82,6 sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 

80,04 melalui kesamaan rata-rata dengan menggunakan  uji Paired Samples T-

Test diperoleh thitung  = 2.481dan sig. sebesar 0,001.  

Bila dibandingkan dengan ttabel dk pembeda 31 dan dk penyebut 31, taraf  

kesalahan 5% maka diperoleh ttabel sebesar 2,042; sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya terdapat perbedaan hasil belajar pada postest dari kedua 

kelompok tersebut, dan dapat pula dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross pada mapel 

IPS dikelas VIII semester 2 dengan pokok bahasan penyimpangan sosial dan 

pranata sosial. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan analisis data awal diketahui bahwa kedua kelompok sampel 

memiliki kemampuan awal yang sama kemudian dilakukan treatment atau 

perlakuan terhadap kedua kelompok tersebut. Perlakuan yang diberikan pada 

kelompok eksperimen berupa penerapan kombinasi SPKKB dengan game jcross 

dalam mata pelajaran IPS, sedangkan pada kelas kontrol perlakuan yang 

diberlakukan adalah dengan pembelajaran yang tidak menggunakan kombinasi 

SPKKB dengan game jcross. Setelah semua perlakuan atau treatment selesai 

maka siswa diberi tes hasil belajar atau posttest untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar dari kedua perlakuan tersebut atau tidak.  

Analisis data yang diperoleh dari kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menunjukkan adanya suatu peningkatan hasil belajar dan partisipasi belajar siswa 

antara kedua belah kelompok. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang diharapkan 

yaitu  terjadi peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa setelah penerapan 

Kombinasi SPPKB dengan game jcross dikelompok eksperimen. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Kombinasi SPPKB dengan game 

jcross dikelompok eksperimen memiliki nilai mean 82,6 dimana nilai ini termasuk 

kedalam kriteria sangat baik, sedangkan untuk presentase partisipasi belajar 

sebesar 46,875% tergolong pada kategori baik. 

Dalam penelitian ini terdapat dua kategori, variabel bebas atau 

independent variabel (X), kaitannya dengan penelitian ini adalah kombinasi 

SPPKB dengan game jcross  sebagai variasi metode pembelajaran, dan variabel 
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terikat atau dependent variabel (Y) yaitu partisipasi belajar siswa dan hasil belajar 

siswa. Penelitian ini diarahkan untuk melihat variabel bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikat pada mapel IPS. Dimana kedua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diberikan prestest terlebih dahulu untuk 

mengetahui kemampuan awal tiap- tiap kelompok. Kedua kelompok memiliki 

kondisi awal yang sama atau homogen dari hasil pretest. Pada soal pretest diukur 

dengan metode tes pilihan ganda, penggunaan tes pilihan ganda dipilih karena 

sifatnya yang objektif, dengan jumlah soal 40 setelah diuji cobakan yang 

dinyatakan valid sebanyak 25 butir soal dan dijadikan sebagai instrumen 

penelitian. Selanjutnya pengukuran partisipasi siswa juga dilakukan diawal hingga 

akhir proses penelitian dikedua kelas penelitian menggunakan lembar observasi 

siswa yang diisi guru dan peneliti.  

Dari hasil penelitian uji beda dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian 

hipotesis diketahui ada perbedaan yang signifikan antara partisipasi dan hasil 

belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini sesuai dengan 

proses pengamatan selama penelitian berlangsung. Baik dikelas kontrol maupun 

kelas eksperimen tercipta suasana pembelajaran yang kondusif selama proses 

penelitian berlangsung. Dikelas kontrol guru dengan pembelajaran yang tanpa 

menggunakan kombinasi SPPKB dengan game jcross menjadikan siswa sebagai 

pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan motivator yang mendukung 

terciptanya kelas aktif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini didukung dengan 

pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian berlangsung dikelas kontrol. 

Tidak jauh beda dengan kelas kontrol, pada kelas eksperimen, siswa aktif dengan 
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penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross, siswa yang dari awal dituntut 

untuk terus berfikir oleh guru, mampu mengembangkan pemikiran- pemikiran 

mereka,dan menyimpulkan informasi baru dari temuan- temuan mereka, maka 

lewat SPPKB dan game jcross  siswa diasah kemampuan komunikatifnya juga 

keaktifan dalam proses pembelajaran. Game jcross yang ringan dan akrab dengan 

anak- anak berfungsi mengelola stress dan menghubungkan saraf-saraf otak yang 

terlelap. Sifat “fun” tapi tetap “learning” dari TTS memberikan efek menyegarkan 

ingatan, sehingga fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk 

terus belajar dengan santai. Kondisi pikiran yang jernih, rileks dan tenang 

membuat memori otak kuat, sehingga daya ingat pun meningkat. Ini diperkuat 

dengan perolehan hasil nilai pretest dan posttes, dari perolehan nilai rata- rata 

siswa sebesar 6,5 menjadi 8,26. Perhitungan lebih lanjut lihat lampiran hasil nilai 

pretest eksperimen dan posttest eksperimen. 

4.2.1 Perbandingan Partisipasi Belajar Siswa Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Berdasarkan hasil analisis observasi partisipasi belajar siswa, terdapat 

perubahan partisipasi dikedua kelas penelitian yakni pada kelas eksperimen terjadi 

perubahan dari kurang-cukup menjadi baik-sangat baik. Sedangkan pada 

kelompok kontrol terjadi perbedaan partisipasi dari kurang-cukup menjadi 

cukup-baik. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada perbedaan partisipasi siswa 

antara kelompok yang menerapkan kombinasi SPPKB dengan game jcross dari 

pada kelompok yang menerapkan pembelajaran tanpa kombinasi SPPKB dengan 

game jcross diterima. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka sejalan dengan pendapat Wina Sanjaya 

(2009:132) mengenai partisipasi pembelajaran, menuliskan bahwa aktivitas 

sendiri tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik akan tetapi juga meliputi 

aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Jadi, dengan siswa yang giat 

bermain dengan game yang disajikan, aktif mengemukakan pendapat dan 

terbangunnya suasana kelas yang hidup karena diterapkannya kombinasi SPPKB 

dengan game jcross terbukti membantu menjadikan siswa lebih partisipatif dalam 

proses KBM. Siswa disini bukan hanya objek yang sekedar duduk mendengarkan 

penjelasan guru untuk dicatat kemudian dihafalkan, melalui tahap konfrontasi 

siswa diberi persoalan – persoalan yang dilematis dan membutuhkan jalan keluar, 

hal ini dilakukan untuk merangsang peningkatan kemampuan dan pengalaman 

siswa, kemudian siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dengan 

jalan dibangunnya proses dialogis yang terus- menerus oleh guru. Ketika siswa 

sudah dapat memecahkan persoalan yang mereka hadapi, tibalah waktunya untuk 

mengaplikasikan temuan- temuan baru mereka dengan game jcross yang harus 

dicari clue nya. Sesuai pendapat Sundariningrum (dalam sugiyah, 2010: 38) 

kegiatan dalam fase ini termasuk pada partisipasi langsung karena 

sundrariningrum berpendapat bahwa “partisipasi langsung terjadi apabila individu 

menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi”, Saat berlangsungnya 

kegiatan mengisi soal di jcross ini, siswa dengan sukarela maju untuk 

berpartisipasi memainkan game ini, begitu selanjutnya sampai game selesai 

dimainkan, mengisi sebuah teka- teki silang membuat siswa berpikir untuk 

mencari jawaban. Dan apabila belum menemukan jawabannya maka perasaan 
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penasaran melanda sehingga rasa penasaran membuat pemain untuk mencari 

solusi untuk memecahkannya. Sama halnya dengan pendapat Rusman (2010:323) 

bahwa pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran secara optimal, maka dengan diuraikannya kegiatan 

pembelajaran menggunakan kombinasi SPPKB dengan jcross membuktikan 

bahwa siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga partisipasi dikelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Hal ini tentu diperkuat dengan analisis observasi partisipasi belajar siswa, 

perhitungan lebih lanjut mengenai observasi partisipasi belajar siswa ada dilembar 

perhitugan observasi partisipasi pretest dan perhitungan observasi partisipasi 

posttest.  

4.2.2 Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

Setelah diberlakukannya treatment yang berbeda untuk masing-masing 

kelas penelitian yakni penerapan pembelajaran menggunakan kombinasi SPPKB 

dengan game jcross pada kelompok eksperimen dan penerapan pembelajaran 

tanpa menggunakan kombinasi SPPKB dengan game jcross pada kelompok 

kontrol. Terlihat bahwa mean atau rata-rata nilai IPS dari kedua kelompok 

tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

uji Paired Samples T-Test diperoleh thitung  = 2.481 dan sig. sebesar 0,001. Bila 

dibandingkan ttabel sebesar 2,042; karena thitung> ttabel  yaitu 2,481>2,042, sehingga 

H0 ditolak dan H1 diterima, jadi terdapat perbedaan hasil belajar pada postest dari 

kedua kelompok. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
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hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dilakukan 

perbedaan perlakuan penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross kelas VIII 

pada mapel IPS dengan sub pokok bahasan penyimpangan sosial. 

Berdasarkan temuan- temuan peneliti dilapangan, kebanyakan siswa 

menginginkan adanya variasi pembelajaran diproses kegiatan belajar mengajar 

dikelas. Terbukti dengan adanya penerapan kombinasi SPPKB dengan game 

jcross mampu menggugah semangat serta partisipasi belajar siswa yang tentunya 

berimbas pada hasil belajar mereka, ini terbukti dari analisis tabulasi hasil pretest 

dan posttest, yaitu dari nilai rata- rata atau mean yang tadinya 6,5 yang berati 

dibawah kriteria ketuntasan minimal menjadi 8,26 yang artinya nilai rata- rata 

siswa berada pada posisi tuntas. Pada kelas kontrol yang tidak menerapkan 

penggunaan SPPKB dengan game jcross juga mengalami peningkatan hasil 

belajar yaitu dari mean 6,63 menjadi 8,04. Meskipun perolehan tidak setinggi 

kelas eksperimen, sejatinya kedua kelas penelitian mengalami kenaikan hasil 

belajar. 

Sejalan dengan pemikiran Rifa’i RC (2009:85) berpendapat bahwa: “hasil 

belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar”. Ini berarti hasil belajar yang diperoleh kedua kelas penelitian 

mengalami peningkatan setelah adanya perlakuan yang diterapkan dikelas. Yaitu 

penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran yang tidak menggunakan kombinasi SPPKB dengan game jcross 

pada kelas kontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang Partisipasi dan Hasil belajar siswa 

melalui Kombinasi Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

dengan Game Jcross Pada Mapel IPS Kelas VIII di SMPN 1 Winong Pati secara 

rinci dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

1. Partisipasi belajar siswa pada kelas eksperimen maupun kontrol berangkat 

pada keadaan awal yang sama yaitu pada kategori cukup dan kurang 

baik,  sedangkan pada akhir penelitian untuk kelas eksperimen meningkat 

pada kategori baik- sangat baik. Kelas kontrol pada akhir penelitian 

meningkat dengan kategori baik –cukup. Sesuai dengan analisis deskriptif 

tentang partisipasi belajar siswa, terdapat perbedaan partisipasi belajar 

antara kelas eksperimen dan kelas kontol, hal ini sesuai dengan hasil 

presentase partisipasi belajar siswa yang diperoleh dari masing- masing 

kelas. 

2. Hasil belajar siswa kelas eksperimen meningkat dari kategori kurang- 

cukup baik menjadi cukup- baik-sangat baik, sedangkan kelas kontrol 

pada kategori kurang- cukup baik menjadi kurang- cukup- baik. Selain 

itu, terdapat perbedaan nilai posttest yang signifikan pada hasil belajar 

siswa melalui kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji Paired 
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Samples T-Test diperoleh thitung = 2.481 dan ttabel sebesar 2,042; karena 

thitung> ttabel , sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, jadi hipotesis diterima 

yaitu bahwa terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Partisipasi dan Hasil 

Belajar Siswa Melalui Kombinasi SPPKB dengan Game Jcross Pada Mapel IPS 

Kelas VIII di SMPN 1 Winong Pati Tahun Pelajaran 2013/2014” maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Perlunya penerapan kombinasi SPPKB dengan game jcross dalam proses 

KBM di SMPN 1 Winong, dimana dalam penggunaannya teka- teki yang 

dimuat pada game jcross disesuaikan dengan materi yang dibahas dan 

menggunakan kosa kata yang komunikatif untuk dapat memicu keaktifan 

siswa dikelas dan menambah kemampuan berpikir siswa, sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

2. Guru dituntut untuk dapat lebih bisa memanfaatkan sarana dan prasarana 

yang tersedia, seperti halnya LCD, WIFI, Laboratorium, dst. Seharusnya 

dengan tersedia sarana WIFI, guru dapat memanfaatkan sarana tersebut 

untuk mencari media interaktif dalam bentuk aplikasi yang tersedia dan 

dapat digunakan secara gratis diinternet, kemudian dikolaborasikan 

dengan metode pembelajaran yang dipakai, sehingga pembelajaran tidak 

terbatas hanya pada pembelajaran tradisional (ceramah) pada umumnya, . 
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DAFTAR RESPONDEN KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Kelas 

1 Abdul Mukti VIII D 

2 Ade  Eka Saputra VIII D 

3 Adib Firman Alfiansyah VIII D 

4 Agus Ariyanto VIII D 

5 Andi Wijaya VIII D 

6 Ari Nira Fitrianna VIII D 

7 Bagas Satrio Wicaksono VIII D 

8 Cairyl Hidayaturrohman VIII D 

9 Danang Yudha Pratama VIII D 

10 Dandi Pratama VIII D 

11 Deby Hestina Sari VIII D 

12 Dedik Purwanto VIII D 

13 Diah Arisantiani VIII D 

14 Diah Kusumawati VIII D 

15 Dinda Shalshabela Renata VIII D 

16 Dwi Agus Purwanto VIII D 

17 Edi Santoso VIII D 

18 Eko Indah Lestari VIII D 

19 Ellisa Rizma Iswara VIII D 

20 Elva Dwi Safitri VIII D 

21 Eti Widiyaningrum VIII D 

22 Evita Dwi Andriyani VIII D 

23 Febia Egy Hartini VIII D 

24 Finka Juli Luisyana VIII D 

25 Frengki Alex M. VIII D 

26 Hafi Putri A VIII D 

27 Intan Kumara A. VIII D 

28 Irzab Sholihun N. VIII D 

29 Puji Handayani VIII D 

30 Riza Umami VIII D 

31 Salsabila Aymilya VIII D 

32 Saza Wida P. VIII D 
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DAFTAR RESPONDEN KELS KONTROL 

No Nama Kelas 

1 Abdul Aziz 
VIII F 

2 Abdul Rochman 
VIII F 

3 Ahmad Munzaini 
VIII F 

4 Angga  Swara Bagaskoro 
VIII F 

5 Arif Rahman Hakim 
VIII F 

6 Arum Cahyati 
VIII F 

7 Avika Indah Khoiriyyah 
VIII F 

8 Ayu Berlyana Sucipto 
VIII F 

9 

Dandung Bagus Rohman 

Hidayat 

VIII F 

10 Della Prahesti Nita Kiswari 
VIII F 

11 Devi Ambarwati 
VIII F 

12 Dimas Panji Yunata 
VIII F 

13 Endah Ayu Hevi Febriani 
VIII F 

14 Hendrik Cahyono 
VIII F 

15 Heri Muktiyono 
VIII F 

16 Ida Elisa Putri 
VIII F 

17 Intan Gita Lestari 
VIII F 

18 Kafid  Ashari 
VIII F 

19 Ma’shum Jauhari 
VIII F 

20 Maulana  Iwan  Saputra 
VIII F 

21 Ratna Kurnia Novianti 
VIII F 

22 Risqi Nur Fitriani 
VIII F 

23 Rizqia Selfiana 
VIII F 

24 Suwarti 
VIII F 

25 Syaifuddin Haqmal Proja 
VIII F 

26 Teguh Edi Cahyono 
VIII F 

27 Vanessa Alfina Ika Sari 
VIII F 

28 Yasinta Widi Viana 
VIII F 

29 Yeni Eka Nur Yulia Nisa 
VIII F 

30 Yusep Irawan 
VIII F 

31 Zeni Ulfaturrohmah 
VIII F 

32 Zona Aziz Al Hamzah VIII F 
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DAFTAR KELAS UJI COBA 

No Kode Nama Kelas 

1 UC-8 Desti Maryan VIII E 

2 UC-11 Dwi Prasetyanto VIII E 

3 UC-1 Abdul Azis Suprapto VIII E 

4 UC-5 Alfi Dhamayanti VIII E 

5 UC-9 Dwi Cahyaningtyas VIII E 

6 UC-10 Dwi Kristianawati VIII E 

7 UC-6 Ayu Nanda Mustika VIII E 

8 UC-13 Edi Saputra VIII E 

9 UC-14 Eko Setiawan VIII E 

10 UC-16 Ferry Firmansyach VIII E 

11 UC-2 Aditya Nur Rohman VIII E 

12 UC-12 
Dwi Sekar Purnamaning 

Arum 

VIII E 

13 UC-7 Desi Kumalasari VIII E 

14 UC-3 Ahmad Arsyad Nur Priadi VIII E 

15 UC-23 Puji Nia Lestari VIII E 

16 UC-15 Erra Noer Hidayah VIII E 

17 UC-18 Muhammad Rifa’i VIII E 

18 UC-21 Nurul Laila VIII E 

19 UC-26 Rizka Nur Syihab VIII E 

20 UC-25 Riko Fredityo VIII E 

21 UC-17 Melinia Tri Ramandani VIII E 

22 UC-22 Popy  Windasari VIII E 

23 UC-29 Siwi Erli Styaningtyas VIII E 

24 UC-19 Noviantia Nurul Afifah VIII E 

25 UC-27 Robbiyatul Muttaqin VIII E 

26 UC-30 Syeikh Irbad Ubaidillah VIII E 

27 UC-20 Nur Rohmah Wati VIII E 

28 UC-24 Putri Ayu Safitri VIII E 
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29 UC-4 Siwi Erli Styaningtyas VIII E 

30 UC-28 Sevtiana Puji Lestari VIII E 
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Daftar Jadwal Penelitian kelas Eksperimen 

 

Pertemuan  Keterangan  

Pertemuan  I, 

tanggal 19 

maret 2014 

1. Pretest,  

2. pengenalan game jcross, 

3. pemakaian game jcross pada pengendalian penyimpangan 

sosial, 

4. penerapan SPPKB (tahap orientasi, tahap penjajakan,tahap 

konfrontasi,)  untuk sub bab pengertian dan macam-macam 

tehnik pengendalian sosial 

5. tahap akomodasi , tahap transfer untuk memulai sub bab 

pengertian dan macam-macam tehnik pengendalian sosial 

Pertemuan  II, 

tanggal 26 

maret 2014  

1. penerapan SPPKB (tahap orientasi, tahap penjajakan,tahap 

konfrontasi,)  untuk sub bab bentuk- bentuk pengendalian 

sosial 

2. Mengisi teka-teki game jcross sub bab bentuk pengendalian 

sosial, 

3.  tahap inquiry untuk pengendalian sosial sehari-hari. 

4. tahap akomodasi dan tahap transfer untuk memulai pada sub 

bab bentuk – bentuk pengendalian sosial. 

5. Siswa maju mengisi teka-teki jcross untuk menentukan clue 

dari pembeljaran selanjutnya 

Pertemuan III, 

tanggal 2 april 

2014 

1. penerapan SPPKB (tahap orientasi, tahap penjajakan,tahap 

konfrontasi,)  untuk sub bab jenis- jenis lembaga 

pengendalian sosial 

2. tahap inquiry lembaga pengendalian disekitar kita 

3. tahap akomodasi dan tahap transfer untuk memulai pada sub 

jenis- jenis lembaga pengendalian sosial 

4. Tahap Siswa dibimbing guru melengkapi game jcross,  

5. Posttest 
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Jadwal Penenlitian Kelas Kontrol 

 

 

Pertemuan  Keterangan  

Pertemuan  I, 

tanggal 20 

maret 2014 

1. Pretest,  

2. Penyampaian materi sub bab pengertian dan macam-

macam tehnik pengendalian social 

3. Siswa diberi Pekerjaan Rumah 

Pertemuan  II, 

tanggal 27 

maret 2014  

1. Pengkondisian siswa 

2. Tenaga pendidik membuka pembelajaran 

3. Kegiatan inti pada sub bab bentuk – bentuk pengendalian 

sosial. 

4. Siswa maju mempresentasikan PR yang sudah diberikan 

guru 

5. Guru menyimpulkan pembelajaran. 

Pertemuan III, 

tanggal 3 april 

2014 

1. Pengkondisian siswa 

2. Tenaga pendidik membuka pembelajaran 

3. Kegiatan inti untuk sub bab jenis- jenis lembaga 

pengendalian social 

4. Diskusi 

5. posttest 
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1. KISI –KISI PARTISIPASI BELAJAR 

 

Variabel Sub 

Variabel 

No Item Indikator 

 

 

 

 

 

Partisipasi  

Belajar 

Keaktifan 

siswa dalam 

kelas  

1,2,3,4, 5, 8 

6, 7,15,16,19 

11 

 

14,17 

 

 

8, 9, 10, 13,21 

 

12,18,20 

 

22,23,24 

1. Aktif mengikuti pelajaran, 

2. Memahami penjelasan guru, 

3. Bertanya kepada guru, dan mampu 

menjawab pertanyaan guru, 

4. Memiliki keberanian untuk menjelaskan, 

membuktikan jawaban dengan memberikan 

data dan fakta social, 

5. Mengeluarkan ide- ide dan gagasan yang 

dimiliki, 

6. Mengembangkan gagasan dalam upaya 

pemecahan masalah, 

7.  menyusun kesimpulan dan mencari 

hubungan antara aspek(materi) yang 

dipermasalahkan. 

Kepatuhan 

terhadap 

norma 

belajar 

26 

 

28 

 

25,27,29,30 

1. Mengerjakan tugas sesuai perintah guru,  

2. Datang tepat waktu, 

3. Memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, 

4.  membawa keperluan alat pendukung 

pembelajaran. 

Total item 30 Utir 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 

Penjelasan penilaian tingkatan skor: 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 

Skor dipilih dengan memberikan tanda cek (V) pada jawaban yang dipilih 

No Jenis Pengamatan Pilihan 

1 2 3 4 5 

1 Siswa semangat saat mengikuti pembelajaran      

2 Antusiasme siswa dalam memulai pelajaran      

3 Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran      

4 Kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran      

5 Siswa aktif dalam proses pembelajaran      

6 Siswa tertarik dalam mengikuti materi pembelajaran      

7 Interaksi siswa dalam proses pembelajaran      

8 Siswa aktif ikut serta dalam proses pembelajaran      

9 Siswa dalam merumuskan suatu permasalahan      

10 Siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan      

11 Siswa dalam menanggapi permasalahan yang diajukan dalam 

 proses pembelajaran 

     

12 Kesiapan siswa dalam menanggapi permasalahan yang diajukan      

13 Siswa dalam menangkap materi yang diberikan      

14 Tanggapan siswa terhadap permasalahan/materi yang diajukan      

15 Siswa dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan      

16 Penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan      

17 Siswa dalam merespon umpan yang diberikan guru      

18 Kesungguhan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan      

19 Kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran      
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Presentase =  

Kriteria: 

1. Presentase < 39,9% adalah Tidak Baik 

2. 40% < presentase ≤ 53,3% adalah Kurang Baik 

3. 53,4%< presentase ≤ 66,6% adalah Cukup Baik 

4. 66,7% < presentase ≤ 80% adalah Baik 

5. Presentase > 80,5% adalah Sangat Baik 

 

 (kriteria penilaian berdasarkan interval kelas dari 

perhitungan rentang dan panjang kelas)

20 Kesungguhan siswa dalam memecahkan persoalan      

21 

 

Siswa dalam memberikan tanggapan dan gagasan pada suatu 

permasalahan  

     

22 Siswa dalam menyimpulkan pembelajaran      

23 Siswa dalam merefleksikan diri       

24 

 

Siswa dalam menarik kesimpulan dari permasalahan yang 

diajukan 

     

25 Tata tertib siswa dalam suatu pembelajaran      

26 

 

Siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru baik untuk 

PR ataupun dikerjakan dalam proses KBM 

     

27 Kelengkapan yang dibawa oleh siswa dalam belajar      

28 Tidak mengganggu dalam proses jalannya pembelajaran      

29 Membawa keperluan pendukung pembelajaran yang telah 

ditentukan (buku, LKS, dll) 

     

30 Menggunakan seragam sesuai ketentuan      
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KISI –KISI SOAL TEST HASIL BELAJAR 

Bidang Studi  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : VIII / II 

Banyaknya Soal  : 40 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

Standar Kompetensi   : Memahami Pranata Dan Penyimpangan  

Sosial 

No Materi Uraian Materi Jumlah 

Soal 

Aspek Nomor Soal 

1 

 

Pranata Sosial 

 

Pengertian dan Definisi 

Pranata Sosial, Fungsi 

Pranata Sosial, Ciri-Ciri 

Pranata Sosial, Pranata 

Keluarga, Pranata 

Agama, Pranata 

Ekonomi, Pranata 

Pendidikan, Pranata 

Politik 

19 

C1 1,13,18,28,31,32,

33,34,35,36,37,3

8,39 

C2 9,22,29, 

C3 19,24,14 

C4  

C5  

C6  

2 Pengendalian 

Penyimpangan 

Sosial 

 

Pengertian 

Pengendalian Sosial, 

Tujuan Pengendalian 

Sosial, Jenis-Jenis 

Pengendalian Sosial, 

Lembaga Sosial dalam 

Pengendalian Sosial 

21 

C1 2,6,11,12,15,20, 

23,25,26,27,30, 

40 

C2 4,5, 7,8,10,16, 

17, 

C3 3,21 

C4  

C5  

C6  

Jumlah Soal 
40 
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Keterangan: 

C1 : Pengetahuan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Aplikasi 

C4 : Analisis 

C5 : Sintesis 

C6 : Evaluasi 
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SOAL TEST HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas/Semester : VIII/ II 

Satuan Pendidikan : SMP 

Waktu    : 40 Menit 

 

PETUNJUK! 

1. Tulislah nama lengkap dan nomor absen siswa 

2. Kerjakan semua soal di bawah ini! 

3. Kerjakan soal – soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu! 

4. Tulislah jawaban langsung pada soal di bawah ini! 

5. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang 

kamu anggap paling benar!  

Soal Pilihan Ganda 

1. Seorang polisi lalu lintas menilang seseorang pengendara motor karena 

tidak mengenakan helm. Pengendalian social tersebut dilakukan dengan 

cara… 

a. Persuasive 

b.  Represif 

c.  Koersif 

d. Kompulsi 

2. Jika pengendalian social gagal mengarahkan perilaku masyarakat untuk 

mematuhi nilai dan norma social, maka pengendalian dapat dilakukan 

melalui… 

a. Kekuatan dan kekuasaan 

b. Teguran 

c. Sosialisasi 

d. Tekanan social 

Nama       : 

No absen  : 

Kelas      : 
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3. Penanaman nilai-nilai persatuan, rasa kesetiakawanan,  dan cinta 

perdamaian melalui organisasi kepramukaan merupakan salah satu cara 

pengendalian social yang dilakukan melalui sarana… 

a. Sanksi 

b. Interaksi social 

c. Komunikasi 

d. Pendidikan 

4. Berikut contoh-contoh pengendalian social  yang bersifat represif, kecuali… 

a. Menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi pelanggar narkoba 

b. Memberlakukan denda berat bagi pembuang sampah sembarangan 

c. Menghukum siswa yang membolos sekolah 

d. Pendidikan moral sejak dini dalam keluarga 

5. Berikut merupakan tujuan  pengendalian social, kecuali… 

a. Mengajak masyarakat agar mematuhi kaidah yang berlaku 

b. Mengekang masyarakat dalam bergaul 

c. Memaksa masyarakat agar mematuhi undang-undang 

d. Mengarhkan setiap perilaku 

6. Masyarakat adat memiliki cara pengendalian social melalui pengucilan bagi 

pelaku  penyimpangan social. Cara ini sering disebut sebagai… 

a. Fraundulens 

b. Intimidasi 

c. Ostrasisme 

d. coercive 

7. Pengendalian social yang dilakukan melalui intimidasi dapat berlangsung 

melalui cara berikut, kecuali… 

a. Mencemooh 

b. Mengancam 

c. Menekan 

d. Menakut-nakuti 
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8. Menjatuhkan denda kepada  pelanggar lalu lintas agar tidak mengulangi 

perbuatanya merupakan bentuk pengendalian social yang bersifat… 

a. Temporer 

b. Represif 

c. Incidental 

d. Adaptif 

9. Guru menegur siswanya yang tidak mengerjakan PR merupakan contoh 

pengendalian social yang bersifat… 

a. Persuasive 

b. Represif 

c. Kompulsif 

d. Preventif 

10. Salah satu contoh tindakan positif sebagai sarana pengendalian social 

adalah… 

a. Isolasi bagi pelanggar norma 

b. Hadiah bagi siswa yang berprestasi baik 

c. Gossip dan sindiran terhadap pezina 

d. Teguran bagi siswa yang membolos 

11. Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam budaya 

masyarakat berarti ia telah melakukan…. 

a. Penyimpangan sosial 

b. Pengendalian sosial 

c. Kejahatan sosial 

d. Nilai sosial. 

12. Upaya pencegahan penyimpangan sosial yang ditekankan pada kekerasan fisik 

dan ancaman disebut…. 

a. Koersif 

b. Persuasif 
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c. Preventif 

d. Represif. 

13. Suatu adat yang sudah lama berjalan dan melembaga, berlaku secara turun 

temurun disebut…. 

a. Asosiasi 

b. Tradisi 

c. Konstitusi 

d. Kompetisi. 

14. Aksi-aksi unjuk rasa yang sering digelar, kemungkinan akan menimbulkan 

disintegrasi sosial, tetapi dampak positifnya pun ada, di antaranya…. 

a. Sebagai wadah pelampiasan kekecewaan 

b. Sebagai alat control sosial 

c. Mengurangi kesenjangan sosial 

d. Menjaga kestabilan Negara. 

15. Intimidasi merupakan pengendalian social yang dilakukan dengan cara…. 

a. Memberikan bimbingan daan penyuluhan 

b. Mencemooh 

c. Mengancam dan menakut-nakuti 

d. Menjatuhkan hukuman penjara. 

16. Pada dasarnya perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang sebagai 

anggota masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan…. 

a. Konstitusi 

b. Hukum 

c. Nilai dan norma 

d. Peraturan Pemerintah. 
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17. berikut ini benar tentang lembaga pengendalian sosial kecuali.. 

a. Keluarga sebagai lembaga cikal bakal suatu individu sejak lahir 

b. Kepolisian, lembaga yang melayani dan mengayomi masyarakat 

c. Pengadilan, lembaga tertinggi yang berpihak pada pengadilan. 

d. KUA, tempat pasangan suami istri melangsungkan pernikahan. 

18. Bentuk dari pengendalian sosial dalam masyarakat adalah... 

a. Gosip 

b. Pengucilan 

c. Kekerasan fisik 

d. A, b, c benar  

19. Khususnya bagi penderita HIV/AIDS meski  tidak secara terang-terangan 

sebagian masyarakat cenderung menghindari mereka dengan alas an takut tertular. 

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penularan virus HIV/AIDS 

membuat masyarakat menjaga jarak dengan para penderita. Ini merupakan bentuk 

pengendalian sosial dalam masyarakat berupa... 

a. Ostratisme 

b. Intimidasi 

c. Desas-desus 

d. Hukuman sanksi 

20. Apabila ditinjau dari aspek jumlah yang terlibat, teknik/cara  penegendalian 

social dapat dilakukan dengan berapa cara... 

a. 5 

b. 3 

c. 4 

d. 6 

21. Teknik pengendalian social jika ditinjau dari aspek pelaksanaannya, dapat 

dilakukan dengan cara kompulsi, contoh dari kompulsi dari kehidupan sehari- hari 

adalah... 
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a. Jika ada siswa yang enggan  memakai dasi,  maka setiap menemui siswa 

yang tidak memakai dasi  ditegur dan dijelaskan pentingnya berdasi. 

b. Bersama- sama gotong royong membersihkan halaman sekolah 

c. Menjenguk teman yang sakit 

d. Polisi menembak mati teroris ketika terjadi kontak senjata. 

22. Sekelompok mahasiswa  KKN (kuliah kerja nyata) sedang memberikan 

penyuluhan pada masyarakat. Termasuk dalam pengendalian sosial menurut.. 

a. Pengendalian social menurut pelaksanaannya 

b. Pengendalian social menurut jumlah yang terlihat 

c. Pengendalian social menurut sifatnya 

d. Pengendalian sosial menurut tujuannya 

23. Pengendalian social memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat, karena pengendalian social memiliki tujuan... 

a. Agar dapat terwujud keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. 

b. Agar pelaku penyimpangan dapat kembali mematuhi norma-norma yang 

berlaku. 

c. Agar masyarakat mau mematuhu norma-norma social yang berlaku baik 

dengan kesadaran maupun paksaan. 

d. a,b,c benar 

24. Bagaimanakah suatu pengendalian social dapat dikategorikan bertujuan kreatif 

atau konstruktif?berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari- hari... 

a. Penerapan  wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah  

b. pemerintah kabupaten mencanangkan  wajib  jam belajar dari jam 18.00 

sampai jam 21.00 bagi setiap penduduk. 

c. Penerapan tata tertib di sekolah 

d. mengerjakan PR dirumah 

25. Menurut tujuannya, pengendalian social dapat dibedakan menjadi  
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a. Aktif, Regulatif, Kreatif 

b. Kreatif, Regulative, Dan Eksploratif. 

c. Eksploratif, Aktif, Regulatif 

d. Tertib, Aktif, Kreatif 

26. Pranata sosial berikut ini yang menghimpun faktor produksi modal, tenaga, 

pengusaha yaitu.... 

a. Pranata hukum 

b. Pranata pendidikan 

c. Pranata produksi 

d. Pranata sosial 

27. Dibawah ini yang bukan fungsi nyta pranata sosial adalah.. 

a. Perkawinan untuk menutupi rasa malu jika dianggap tidak laku 

b. Keluarga sebagai tempat pengenalan nilai- nilai luhur 

c. Pranata ekonomi mengatur sistem produksi, distribusi dan konsumsi 

d. Agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan dengan 

tuhannya 

28. Organisasi yang melaksanakan dan mewadahi aktivitas- aktivitas pranata 

sosial namanya.. 

a. Intitute 

b. Institusi 

c. Departemen 

d. Akademi 

29. Pranata sosial berikut ini ditolak oleh masyarakat, meskipun masyarakat tidak 

mampu memberantasny, kecuali.... 

a. Sindikat kejahatan 

b. Kelompok LSM 

c. Kelompok pelacuran 

d. Kelompok perjudian 

30. Norma sosial yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia dimasyarakat 

akan berkembang menjadi.. 

a. Organisasi sosial 

b. Sistem sosial 

c. Lembaga sosial 

d. Pranata sosial 
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31. Lembaga- lembaga berikut yang tidak terlahir dari pranata sosial pendidikan 

adalah... 

a. Khursus- khursus 

b. Sekolah umum 

c. Swlayan 

d. Intitute 

32. Kubah pada bangunan masjid merupakan simbol pranata... 

a. Agama 

b. Pendidikan 

c. Politik 

d. Keluarga 

33. Fungsi pranata sosial yang tidak disadari dan bukan merupakan tujuan utama 

namanya... 

a. Fungsi manifes 

b. Fungsi nyata 

c. Fungsi laten 

d. Fungsi sampingan 

34. General institution dan restructed institution merupakan pengelompokan 

pranata sosial berdasarkan sudut pandang... 

a. Pengaruhnya 

b. Penyebarannya 

c. Tanggapan masyarakatnya 

d. Sistem nilainya 

35. Lembaga atau institusi yang memiliki tata tertib terbatas dan pengaruhnya 

pada lingkungan kurang penting yaitu.. 

a. Keluarga 

b. Sekolah 

c. Negara 

d. Industri  

36. Pranata sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib 

dalam masyarakat namanya... 

a. Basic institutions 

b. Enacted institutions 

c. Subsidiary institutions 

d. Creascive institutions 

37. Salah satu contohjenis pranata sosial “ creascive institutions” yaitu... 

a. Pranata utang piutang 

b. Pranata kesehatan 

c. Pranata pendidikan 

d. Pranata perkawinan 
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38. Berikut ini yang bukan contoh pranata sosial umum adalah... 

a. Pranata agama 

b. Pranata negara 

c. Pranata agama budha 

d. Pranta keluarga 

39. Berikut ini yang bukan ciri pranata sosial adalah.. 

a. Memiliki simbol 

b. Umurnya panjang 

c. Memiliki tatat tertib 

d. Memiliki wilayah 

40. Pranata sosial yaitu pola yang sudah berlaku mengenai tingkah laku manusia, 

definisi ini disampaikan oleh... 

a. Peter L. Berger 

b. Bruce J. Cohen 

c. Mac Iver Dan Page 

d. Paul B. Horton 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA HASIL BELAJAR 

1. B 

2. A 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C 

7. A 

8. B 

9. B 

10. D 

11. A 

12. A 

13. B 

14. B/D 

15. C 

16. C 

17. D 

18. D 

19. A 

20. C 

21. A 

22. B 

23. D 

24. A 

25. B 

26.  C 

27. A 

28. B 

29. B 

30. D 

31. C 

32. A 

33. C 

34. B 

35. A 

36. A 

37. D 

38. C 

39. D 

40. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 
 

ANALISIS SOAL UJI COBA HASIL BELAJAR 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Keterangan : 
 

MP  : mean (rata- rata hitung) dari testee yang menjawab benar 

Mt : mean total 

SDt : standart deviasi total 

p : proporsi peserta tes yang menjawab benar 

q : proporsi peserta tes yang menjawab salah 

 

Kriteria 

Apabila thitung > ttabel , maka butir soal valid 

Perhitungan  

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no.1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

 
 

Menguji validitas item nomer 1 

 

Dengan df=N-nr= 30-2 = 28, diperoleh r tabel= 1,70 dengan a= 5%. Maka dapat 

dinyatakan bahwa rpsi yang diperoleh kecil dibandingkan dengan rtabel, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa item soal no. 1 tidak valid. 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Rumus : 

BA

BA

JSJS

JBJB
 IK 






 

Keterangan : 

IK  = P (proporsi) = Indeks kesukaran 

JBA= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas 

JBB= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA= banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB= banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria :  

Interval IK Kriteria 

  
 

IK = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 < IK < 0,30 Sukar 

0,30 < IK < 0,70 Sedang 

0,70 < IK < 1,00 Mudah 

    IK = 1,00 Terlalu mudah 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-1 1 1 UC-16 1 

2 UC-2 1 2 UC-17 1 

3 UC-3 1 3 UC-18 0 

4 UC-4 1 4 UC-19 0 

5 UC-5 1 5 UC-20 1 

6 UC-6 1 6 UC-21 1 

7 UC-7 1 7 UC-22 0 

8 UC-8 1 8 UC-23 0 

9 UC-9 0 9 UC-24 1 

10 UC-10 0 10 UC-25 1 

11 UC-11 1 11 UC-26 0 

12 UC-12 0 12 UC-27 1 

13 UC-13 1 13 UC-28 1 
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14 UC-14 1 14 UC-29 1 

15 UC-15 0 15 UC-30 0 

Jumlah 11 Jumlah 9 

 

IK =  11 +9 

 30 

=  0,67 

Berdasarkan kriteria, maka soal no. 1 mempunyai t ingkat kesukaran sedang 

 

 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

Rumus : 

 

 

Kriteria : 

DP   = D = daya pembeda soal 

JBA  = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA  =  banyaknya siswa pada kelompok atas 

Kriteria  

Interval DP Kriteria 

  
 

DP 0,00 Sangat jelek 

0,00 < DP 0,20 Jelek 

0,20 < DP 0,40 Cukup 

0,40 < DP 0,70 Baik 

0,70 < DP 1,00 Sangat Baik 

Perhitungan : 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-1 1 1 UC-16 1 

2 UC-2 1 2 UC-17 1 

3 UC-3 1 3 UC-18 0 

4 UC-4 1 4 UC-19 0 

A

BA

JS

JBJB
  DP
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5 UC-5 1 5 UC-20 1 

6 UC-6 1 6 UC-21 1 

7 UC-7 1 7 UC-22 0 

8 UC-8 1 8 UC-23 0 

9 UC-9 0 9 UC-24 1 

10 UC-10 0 10 UC-25 1 

11 UC-11 1 11 UC-26 0 

12 UC-12 0 12 UC-27 1 

13 UC-13 1 13 UC-28 1 

14 UC-14 1 14 UC-29 1 

15 UC-15 0 15 UC-30 0 

Jumlah 11 Jumlah 9 

DP =  11- 9 

  15 

 = 0,20 

Berdasarkan kriteria, maka soal no.1 mempunyai daya pembeda jelek. 
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PERHITUNGAN REABILITAS SOAL 

Rumus : 

 

 

Kriteria : 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

k  : banyaknya butir soal 

m  :  skor total 

Vt : varians total 

 

Kriteria : 

Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut 

reliabel.

 

Pada a = 5% dengan n = 30 dengan angka batas reliabel = 0,60, Karena r11 > rtabel, maka 

instrumen tersebut reliabel 

 

 



















Vtk 

M)-M(k
 -1 

1-k

k
  r11
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Hasil Uji T-Test dengan Paired Samples T-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 POST_EKS - POST_KON 2.562 5.842 1.033 .456 4.669 2.481 31 .001 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POST_EKS 82.88 32 4.818 .852 

POST_KON 80.31 32 3.487 .616 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POST_EKS & POST_KON 32 .037 .841 



148 
 

 
 

 

Hasil Uji Love Statistic dengan one- way ANOVA 

Test of Homogeneity of Variances 

POST_EKS    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.680 1 62 .200 

 

Hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 0,05 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PRE_EKS PRE_KON 

N 32 32 

Normal Parametersa Mean 6.5000 6.6250 

Std. Deviation .59243 .52732 

Most Extreme Differences Absolute .192 .163 

Positive .192 .163 

Negative -.120 -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.086 .924 

Asymp. Sig. (2-tailed) .189 .361 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POST_EKS POST_KON 

N 32 32 

Normal Parametersa Mean 82.56 80.69 

Std. Deviation 5.430 3.074 

Most Extreme Differences Absolute .229 .234 

Positive .208 .182 

Negative -.229 -.234 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.298 1.326 

Asymp. Sig. (2-tailed) .069 .059 

a. Test distribution is Normal.   
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SOAL PRE-TEST HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas/Semester : VIII/ II 

Satuan Pendidikan : SMP 

Waktu    : 40 Menit 

 

PETUNJUK! 

1. Tulislah nama lengkap dan nomor absen siswa 

2. Kerjakan semua soal di bawah ini! 

3. Kerjakan soal – soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu! 

4. Tulislah jawaban langsung pada soal di bawah ini! 

5. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang 

kamu anggap paling benar!  

Soal Pilihan Ganda 

1. Jika pengendalian social gagal mengarahkan perilaku masyarakat untuk 

mematuhi nilai dan norma social, maka pengendalian dapat dilakukan 

melalui… 

a. Kekuatan dan kekuasaan 

b. Teguran 

c. Sosialisasi 

d. Tekanan social 

2. Berikut contoh-contoh pengendalian social  yang bersifat represif, 

kecuali… 

a. Menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi pelanggar narkoba 

b. Memberlakukan denda berat bagi pembuang sampah sembarangan 

c. Menghukum siswa yang membolos sekolah 

d. Pendidikan moral sejak dini dalam keluarga 

3. Berikut merupakan tujuan  pengendalian social, kecuali… 

a. Mengajak masyarakat agar mematuhi kaidah yang berlaku 

b. Mengekang masyarakat dalam bergaul 

c. Memaksa masyarakat agar mematuhi undang-undang 

d. Mengarhkan setiap perilaku 

4. Masyarakat adat memiliki cara pengendalian social melalui pengucilan 

bagi pelaku  penyimpangan social. Cara ini sering disebut sebagai… 

Nama       : 

No absen  : 

Kelas      : 
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a. Fraundulens 

b. Intimidasi 

c. Ostrasisme 

d. coercive 

5.  Pengendalian social yang dilakukan melalui intimidasi dapat berlangsung 

melalui cara berikut, kecuali… 

a. Mencemooh 

b. Mengancam 

c. Menekan 

d. Menakut-nakuti 

6. Menjatuhkan denda kepada  pelanggar lalu lintas agar tidak mengulangi 

perbuatanya merupakan bentuk pengendalian social yang bersifat… 

a. Temporer 

b. Represif 

c. Incidental 

d. Adaptif 

7. Salah satu contoh tindakan positif sebagai sarana pengendalian social 

adalah… 

a. Isolasi bagi pelanggar norma 

b. Hadiah bagi siswa yang berprestasi baik 

c. Gossip dan sindiran terhadap pezina 

d. Teguran bagi siswa yang membolos 

8. Upaya pencegahan penyimpangan sosial yang ditekankan pada kekerasan 

fisik dan ancaman disebut…. 

a. Koersif 

b. Persuasif 

c. Preventif 

d. Represif. 

9.  Suatu adat yang sudah lama berjalan dan melembaga, berlaku secara turun 

temurun disebut…. 

a. Asosiasi 
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b. Tradisi 

c. Konstitusi 

d. Kompetisi. 

10. Intimidasi merupakan pengendalian social yang dilakukan dengan cara…. 

a. Memberikan bimbingan daan penyuluhan 

b. Mencemooh 

c. Mengancam dan menakut-nakuti 

d. Menjatuhkan hukuman penjara. 

11. Pada dasarnya perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang sebagai 

anggota masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan…. 

a. Konstitusi 

b. Hukum 

c. Nilai dan norma 

d. Peraturan Pemerintah. 

12. Bentuk dari pengendalian sosial dalam masyarakat adalah... 

a. Gosip 

b. Pengucilan 

c. Kekerasan fisik 

d. A, b, c benar  

13.  Khususnya bagi penderita HIV/AIDS meski  tidak secara terang-terangan 

sebagian masyarakat cenderung menghindari mereka dengan alas an takut 

tertular. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penularan virus 

HIV/AIDS membuat masyarakat menjaga jarak dengan para penderita. Ini 

merupakan bentuk pengendalian sosial dalam masyarakat berupa... 

a. Ostratisme 

b. Intimidasi 

c. Desas-desus 

d. Hukuman sanksi 

14.  Sekelompok mahasiswa  KKN (kuliah kerja nyata) sedang memberikan 

penyuluhan pada masyarakat. Termasuk dalam pengendalian sosial 

menurut.. 
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a. Pengendalian social menurut pelaksanaannya 

b. Pengendalian social menurut jumlah yang terlihat 

c. Pengendalian social menurut sifatnya 

d. Pengendalian sosial menurut tujuannya 

15. Menurut tujuannya, pengendalian social dapat dibedakan menjadi  

a. Aktif, Regulatif, Kreatif 

b. Kreatif, Regulative, Dan Eksploratif. 

c. Eksploratif, Aktif, Regulatif 

d. Tertib, Aktif, Kreatif 

16.  Pranata sosial berikut ini yang menghimpun faktor produksi modal, 

tenaga, pengusaha yaitu.... 

a. Pranata hukum 

b. Pranata pendidikan 

c. Pranata produksi 

d. Pranata sosial 

17.  Pranata sosial berikut ini ditolak oleh masyarakat, meskipun masyarakat 

tidak mampu memberantasny, kecuali.... 

a. Sindikat kejahatan 

b. Kelompok LSM 

c. Kelompok pelacuran 

d. Kelompok perjudian 

18. Lembaga- lembaga berikut yang tidak terlahir dari pranata sosial 

pendidikan adalah... 

a. Khursus- khursus 

b. Sekolah umum 

c. Swlayan 

d. Intitute 

19. Kubah pada bangunan masjid merupakan simbol pranata... 

a. Agama 

b. Pendidikan 

c. Politik 

d. Keluarga 

20.  Fungsi pranata sosial yang tidak disadari dan bukan merupakan tujuan 

utama namanya... 
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a. Fungsi manifes 

b. Fungsi nyata 

c. Fungsi laten 

d. Fungsi sampingan 

21.  General institution dan restructed institution merupakan pengelompokan pranata 

sosial berdasarkan sudut pandang... 

a. Pengaruhnya 

b. Penyebarannya 

c. Tanggapan masyarakatnya 

d. Sistem nilainya 

22.  Lembaga atau institusi yang memiliki tata tertib terbatas dan pengaruhnya pada 

lingkungan kurang penting yaitu.. 

a. Keluarga 

b. Sekolah 

c. Negara 

d. Industri  

23. Salah satu contohjenis pranata sosial “ creascive institutions” yaitu... 

a. Pranata utang piutang 

b. Pranata kesehatan 

c. Pranata pendidikan 

d. Pranata perkawinan 

24.  Berikut ini yang bukan contoh pranata sosial umum adalah... 

a. Pranata agama 

b. Pranata negara 

c. Pranata agama budha 

d. Pranta keluarga 

25.  Pranata sosial yaitu pola yang sudah berlaku mengenai tingkah laku manusia, definisi 

ini disampaikan oleh... 

a. Peter L. Berger 

b. Bruce J. Cohen 

c. Mac Iver Dan Page 

d. Paul B. Horton 
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KUNCI JAWABAN PRETEST HASIL BELAJAR 

1. A 

2. D 

3. B 

4. C 

5. A 

6. B 

7. D 

8. A 

9. B 

10. C 

11. C 

12. D 

13. A 

14. B 

15. B 

16.  C 

17. B 

18. C 

19. A 

20. C 

21. B 

22. A 

23. D 

24. C 

25. A 
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ANALISIS PRETEST HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

 

 

154 
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ANALISIS PRETEST HASIL BELAJAR KELAS KONTROL 

 

 

154 
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Analisis Data Pretest 

 

Harga F hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga f tabel, dengan dk pembilang= 32-

1 dan dk penyebut 32-2. Berdasarkan dk pembilang 31 dan dk penyebut 31 dengan taraf 

kesalahan 5%, maka harga f tabel = 1,86 

Fhitung: Ftabel 

1,25 : 1,86 = 1,25<1,86 

Dengan demikin Ho diterima dan Ha ditolak, dapat disimpulkan bahwa varians 

homogen.  

N = 32, dk= 31, α = 5%, maka t tabel = 2,042. Thitung :t tabel = 0,295: 2,042, karena 

0,295<2,042 dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima. Kesimpulan: tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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SOAL POST-TEST HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas/Semester : VIII/ II 

Satuan Pendidikan : SMP 

Waktu    : 40 Menit 

 

PETUNJUK! 

1. Tulislah nama lengkap dan nomor absen siswa 

2. Kerjakan semua soal di bawah ini! 

3. Kerjakan soal – soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu! 

4. Tulislah jawaban langsung pada soal di bawah ini! 

5. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d sesuai dengan jawaban yang kamu 

anggap paling benar!  

Soal Pilihan Ganda 

1. Lembaga- lembaga berikut yang tidak terlahir dari pranata sosial pendidikan adalah... 

a. Khursus- khursus 

b. Sekolah umum 

c. Swlayan 

d. Intitute 

2. Kubah pada bangunan masjid merupakan simbol pranata... 

a. Agama 

b. Pendidikan 

c. Politik 

d. Keluarga 

3.  Fungsi pranata sosial yang tidak disadari dan bukan merupakan tujuan utama 

namanya... 

a. Fungsi manifes 

b. Fungsi nyata 

c. Fungsi laten 

d. Fungsi sampingan 

4.  General institution dan restructed institution merupakan pengelompokan pranata 

sosial berdasarkan sudut pandang... 

a. Pengaruhnya 

b. Penyebarannya 

c. Tanggapan masyarakatnya 

d. Sistem nilainya 

Nama       : 

No absen  : 

Kelas      : 
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5.  Lembaga atau institusi yang memiliki tata tertib terbatas dan pengaruhnya pada 

lingkungan kurang penting yaitu.. 

a. Keluarga 

b. Sekolah 

c. Negara 

d. Industri  

6. Salah satu contohjenis pranata sosial “ creascive institutions” yaitu... 

a. Pranata utang piutang 

b. Pranata kesehatan 

c. Pranata pendidikan 

d. Pranata perkawinan 

7.  Berikut ini yang bukan contoh pranata sosial umum adalah... 

a. Pranata agama 

b. Pranata negara 

c. Pranata agama budha 

d. Pranta keluarga 

8.  Pranata sosial yaitu pola yang sudah berlaku mengenai tingkah laku manusia, definisi 

ini disampaikan oleh... 

a. Peter L. Berger 

b. Bruce J. Cohen 

c. Mac Iver Dan Page 

d. Paul B. Horton 

9. Jika pengendalian social gagal mengarahkan perilaku masyarakat untuk mematuhi 

nilai dan norma social, maka pengendalian dapat dilakukan melalui… 

a. Kekuatan dan kekuasaan 

b. Teguran 

c. Sosialisasi 

d. Tekanan social 

10. Berikut contoh-contoh pengendalian social  yang bersifat represif, kecuali… 

a. Menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi pelanggar narkoba 

b. Memberlakukan denda berat bagi pembuang sampah sembarangan 

c. Menghukum siswa yang membolos sekolah 

d. Pendidikan moral sejak dini dalam keluarga 

11. Berikut merupakan tujuan  pengendalian social, kecuali… 
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a. Mengajak masyarakat agar mematuhi kaidah yang berlaku 

b. Mengekang masyarakat dalam bergaul 

c. Memaksa masyarakat agar mematuhi undang-undang 

d. Mengarhkan setiap perilaku 

12. Masyarakat adat memiliki cara pengendalian social melalui pengucilan bagi pelaku  

penyimpangan social. Cara ini sering disebut sebagai… 

a. Fraundulens 

b. Intimidasi 

c. Ostrasisme 

d. coercive 

13.  Pengendalian social yang dilakukan melalui intimidasi dapat berlangsung melalui 

cara berikut, kecuali… 

a. Mencemooh 

b. Mengancam 

c. Menekan 

d. Menakut-nakuti 

14. Menjatuhkan denda kepada  pelanggar lalu lintas agar tidak mengulangi perbuatanya 

merupakan bentuk pengendalian social yang bersifat… 

a. Temporer 

b. Represif 

c. Incidental 

d. Adaptif 

15. Salah satu contoh tindakan positif sebagai sarana pengendalian social adalah… 

a. Isolasi bagi pelanggar norma 

b. Hadiah bagi siswa yang berprestasi baik 

c. Gossip dan sindiran terhadap pezina 

d. Teguran bagi siswa yang membolos 

16. Upaya pencegahan penyimpangan sosial yang ditekankan pada kekerasan fisik dan 

ancaman disebut…. 

a. Koersif 

b. Persuasif 

c. Preventif 

d. Represif. 
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17.  Suatu adat yang sudah lama berjalan dan melembaga, berlaku secara turun temurun 

disebut…. 

a. Asosiasi 

b. Tradisi 

c. Konstitusi 

d. Kompetisi. 

18. Intimidasi merupakan pengendalian social yang dilakukan dengan cara…. 

a. Memberikan bimbingan daan penyuluhan 

b. Mencemooh 

c. Mengancam dan menakut-nakuti 

d. Menjatuhkan hukuman penjara. 

19. Pada dasarnya perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang sebagai anggota 

masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan…. 

a. Konstitusi 

b. Hukum 

c. Nilai dan norma 

d. Peraturan Pemerintah. 

20. Bentuk dari pengendalian sosial dalam masyarakat adalah... 

a. Gosip 

b. Pengucilan 

c. Kekerasan fisik 

d. A, b, c benar  

21.  Khususnya bagi penderita HIV/AIDS meski  tidak secara terang-terangan sebagian 

masyarakat cenderung menghindari mereka dengan alas an takut tertular. Rendahnya 

pemahaman masyarakat terhadap penularan virus HIV/AIDS membuat masyarakat 

menjaga jarak dengan para penderita. Ini merupakan bentuk pengendalian sosial 

dalam masyarakat berupa... 

a. Ostratisme 

b. Intimidasi 

c. Desas-desus 

d. Hukuman sanksi 

22.  Sekelompok mahasiswa  KKN (kuliah kerja nyata) sedang memberikan penyuluhan 

pada masyarakat. Termasuk dalam pengendalian sosial menurut.. 

a. Pengendalian social menurut pelaksanaannya 
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b. Pengendalian social menurut jumlah yang terlihat 

c. Pengendalian social menurut sifatnya 

d. Pengendalian sosial menurut tujuannya 

23. Menurut tujuannya, pengendalian social dapat dibedakan menjadi  

a. Aktif, Regulatif, Kreatif 

b. Kreatif, Regulative, Dan Eksploratif. 

c. Eksploratif, Aktif, Regulatif 

d. Tertib, Aktif, Kreatif 

24.  Pranata sosial berikut ini yang menghimpun faktor produksi modal, tenaga, 

pengusaha yaitu.... 

a. Pranata hukum 

b. Pranata pendidikan 

c. Pranata produksi 

d. Pranata sosial 

25.  Pranata sosial berikut ini ditolak oleh masyarakat, meskipun masyarakat tidak 

mampu memberantasny, kecuali.... 

a. Sindikat kejahatan 

b. Kelompok LSM 

c. Kelompok pelacuran 

d. Kelompok perjudian 
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Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Posttest 

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

5. A 

6. D 

7. C 

8. A 

9. A 

10. D 

11. B 

12. C 

13. A 

14. B 

15. D 

16. A 

17. B 

18. C 

19. C 

20. D 

21. A 

22. B 

23. B 

24.  C 

25. B 
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ANALISIS HASIL BELAJAR POSTTEST KELOMPOK KONTROL 
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ANALISIS HASIL BELAJAR POSTTEST KELOMPOK EKSPERIMEN 
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ANALISIS DATA HASIL BELAJAR POSTTEST 

 

Harga F hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga f tabel, dengan dk pembilang = 

32-1 dan dk penyebut 32-1. Berdasarkan dk pembilang 31 dan dk penyebut 31 dengan 

taraf kesalahan 5% maka harga f tabel = 1,86. Fhitung : Ftabel, 1,77 : 1,86  =  1,77 < 

1,86. Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa varians 

homogen. 

 

n = 32, dk = 31. α = 5%, maka t tabel = 2,042. t hitung : t tabel  =  2,481 : 2,042. 2,481 > 2,042, 

dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan : terdapat perbedaan signifikan 

antara nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
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SILABUS 

Nama Sekolah  : SMPN 1 Winong 

Kelas   : VIII (delapan) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester   : 2 (dua)  

standar kompetensi  : 6. Memahami pranata danpenyimpangan sosial 

Kompetensi dasar Materi 

pelajaran 

Kegiatan 

pembelajaran 

indikator Penilaian  Alokasi 

Waktu 

Sumber belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6.2 

mendiskripsikan 

pranata sosial 

dalam kehidupan 

masyarakat 

Pranata sosial 

a. Pengertian dan 

definisi pranata 

sosial 

b. Fungsi pranata 

sosial 

c. Ciri- ciri 

pranata sosial 

d. Klasifikasi 

pranata sosial 

e. Pranata 

keluarga 

f. Pranata agama 

g. Pranata 

ekonomi 

h. Pranata 

pendidikan 

i. Pranata politik 

 Tanya jawab 

tentang 

pengertian 

pranata soisial 

 Diskusi tentang 

fungsi pranata 

sosial 

 Membaca buku 

referensi 

tentang ciri- ciri 

pranata sosial 

 Membaca buku 

sumber tentang 

jenis- jenis 

pranata sosial 

 Mendiskusikan 

mengenai 

pranata 

keluarga dan 

 Mendeskripsikan 

peran pranata 

keluarga dalam 

pembentukan 

kepribadian 

 Mengidentifikasi 

fungsi pranata 

sosial 

 Mengidentifikasi 

ciri- ciri pranata 

sosial. 

 Mengidentifikasi 

jenis pranata 

sosial 

 Menjelaskan 

pranata keluarga 

 Mengidentifikasi 

pranata ekonomi 

 Menjelaskan 

Tes tertulis, tes 

lisan, penugasan  

2 x tatap muka  Buku platinum 

pembelajaran 

IPS terpadu 2 

untuk kelas 

VIII SMP dan 

MTs terbitan 

PT. Tiga 

Serangkai 

Pustaka 

Mandiri 

 Gambar – 

gambar yang 

relevan 

 Game jcross 

 prezi 

1
6

6
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ekonomi 

 Membaca buku 

referensi yang 

berkaitan 

dengan pranata 

pendidikan dan 

politik 

pranata 

pendidikan dan 

politik 

6.3 

mendiskripsikan 

upaya 

pengendalian 

penyimpangan 

sosial 

Pengendalian 

penyimpangan 

sosial 

a. Pengertian 

pengendalian 

sosial 

b. Tujuan 

pengendalian 

sosial 

c. Jenis- jenis 

pengendalian 

sosial 

d. Lembaga 

pengendalian 

sosial 

 Tanya jawab 

mengenai 

pengertian 

pengendalian 

sosial 

 Mendiskusikan 

tujuan 

pengendalian 

sosial 

 Menelaah jenis- 

jenis 

pengendalian 

sosial 

 Menelaah 

penran lembaga 

pengendalian 

sosial 

 Menjelaskan 

pengertian 

pengendalian 

sosila 

 Mengidntifikasi 

tujuan 

pengendalian 

sosial 

 Mengidentifikasi 

jenis 

pengendalian 

sosial 

 Menguraikan 

peran lembaga- 

lembaga 

pengendalain 

sosial 

Tes tertulis, tes 

lisan, penugasan 

1 x tatp muka  Buku platinum 

pembelajaran 

IPS terpadu 2 

untuk kelas 

VIII SMP dan 

MTs terbitan 

PT. Tiga 

Serangkai 

Pustaka 

Mandiri 

 Gambar – 

gambar yang 

relevan 

 Game jcross 

 prezi 

1
6

7
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN (RPP) (EKSPERIMEN) 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : VIII  / 2 ( DUA ) 

Waktu   :  2 x 40 menit 

Satuan Pendidikan  : SMP N 1 Winong 

Standar Kompetensi  : 6.  Memahami pranata dan penyimpangan sosial 

A. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Mendiskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial 

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Menjelaskan pengertian pengendalian sosial 

 Mengidentikasi tujuan pengendalian sosial 

 Mengidentifikasi jenis pengendalian sosial 

 Menguraikan peran dan lembaga- lembaga pengendalian sosial   

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat 

 Menjelaskan pengertian pengendalian sosial dengan benar 

 Mengidentikasi tujuan pengendalian sosial dengan benar 

 Mengidentifikasi jenis pengendalian sosial dengan baik 

 Menguraikan peran dan lembaga- lembaga pengendalian sosial dengan tepat 

 Karakter siswa yang diharapkan  :   

 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Rasa ingin tahu,  Menghargai prestasi, 

Bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab.  

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   :   

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Berani mengambil resiko, 

Berorientasi ke masa depan  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Pranata dan penyimpangan sosial  
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E. MODEL PEMBELAJARAN 

 Kombinasi SPPKB (strategi peningkatan kemampuan berfikir) dengan game jcross 

 Tanya jawab 

 Observasi/ pengamatan 

 

F. SUMBER BELAJAR 

 Buku Platinum Pembelajaran IPS Terpadu 2 untuk Kelas VIII SMP dan MTs terbitan 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

 Gambar-gambar pengendalian penyimpangan social 

 Prezi (pengantar presentasi) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan 

 Motivasi : 

 Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

 Apersepsi : 

 Guru bertanya pada siswa, sebelum berangkat kesekolah apa yang kalian 

lakukan pada orang tua? 

 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai kegiatan siswa sehari- hari 

dirumah. 

 Guru dan siswa bersama-sama mengemukakan pendapat bagaimana pengendalian 

sosial dalam kehidupan sehari- hari 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pengertian pengendalian 

sosial 
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 Guru memberi contoh penggunaan game jcross 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,  

 Siswa diminta untuk menjelaskan pengertian pengendalian sosial 

 Siswa saling berargumen mengenai contoh pengendalian sosial dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Melalui temuan, temuan baru yang dikemukakan siswa, guru membantu siswa 

untuk menyimpulkan informasi baru yang berhasil didapatkan. 

 Guru meminta tolong untuk salah satu siswa  dapat maju untuk melengkapi 

kata kunci pada game jcross, diikuti dengan siswa lainnya 

 

 Game jcross dilengkapi pada pertemuan berikutnya. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

  Guru memberi informasi mengenai hasil dari kegiatan elaborasi yang berupa 

diskusi dan praktek. 

 Berdasarkan opini dari siswa, guru menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran. 
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C.  Penutup 

 Dengan bimbingan guru siswa diajak untuk menyimpulkan jawab atas kegiatan 

pembelajaran.  

 Guru memberikan soal latihan untuk menguji sekitar Indikator Pencapaian 

Kompetensi.  

 Guru memberikan remidial untuk siswa yang nilainya tidak sesuai standart yang 

telah ditentukan. 

 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa yang telah aktif berpartisipasi 

dikelas. 

 

H. PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Tes lisan 

Kalian telah membaca tentang pengertian pengendalian sosial. Buatlah definisi 

pengendalian sosial dengan kata-katamu sendiri. 

 Penugasan  

Pengendalian sosial meliputi beberapa sistem, yakni sistem mendidik, sistem 

mengajak, dan sistem memaksa. Mengapa ketiga sistem itu sangat menentukan 

pengendalian sosial dalam masyarakat? 

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75  

                                                 

   Pati,  Maret 2014      

 Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

Slamet Riyadi, S.Pd  Eni Dwi Rahayu 

NIP.  196704241994121001  NIM 11024010033 
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Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 1 Winong 

 

Drs. Teguh sudadi 

NIP. 196610311997021003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) (KONTROL)  

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : VIII  / 2 ( DUA ) 

Waktu   :  2 x 40 menit 

Satuan Pendidikan  : SMP N 1 Winong 

Standar Kompetensi  : 6.  Memahami pranata dan penyimpangan sosial 

A. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Mendiskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial 

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Menjelaskan pengertian pengendalian sosial 

 Mengidentikasi tujuan pengendalian sosial 

 Mengidentifikasi jenis pengendalian sosial 

 Menguraikan peran dan lembaga- lembaga pengendalian sosial   

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat 

 Menjelaskan pengertian pengendalian sosial dengan benar 

 Mengidentikasi tujuan pengendalian sosial dengan benar 

 Mengidentifikasi jenis pengendalian sosial dengan baik 

 Menguraikan peran dan lembaga- lembaga pengendalian sosial dengan tepat 

 Karakter siswa yang diharapkan  :   

 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Rasa ingin tahu,  Menghargai prestasi, Bersahabat, 

Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab.  

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   :   

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Berani mengambil resiko, Berorientasi 

ke masa depan  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Pranata dan penyimpangan sosial  
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E. MODEL PEMBELAJARAN 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Observasi/ pengamatan 

 

F. SUMBER BELAJAR 

 Buku Platinum Pembelajaran IPS Terpadu 2 untuk Kelas VIII SMP dan MTs terbitan 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

 Gambar-gambar pengendalian penyimpangan social 

 PPT 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan 

 Motivasi : 

 Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

 Apersepsi : 

 Guru bertanya pada siswa, sebelum berangkat kesekolah apa yang kalian 

lakukan pada orang tua? 

 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai kegiatan siswa sehari- hari 

dirumah. 

 Guru dan siswa bersama-sama mengemukakan pendapat bagaimana pengendalian 

sosial dalam kehidupan sehari- hari 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pengertian pengendalian 

sosial 
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Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,  

 Siswa diminta untuk menjelaskan pengertian pengendalian sosial 

 Siswa saling beragumen mengenai contoh pengendalian sosial dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Siswa diminta untuk menelaah jenis- jenis pengendalian sosial dan peran 

lembaga- lembaga sosial 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

  Guru memberi informasi mengenai hasil dari kegiatan elaborasi yang berupa 

diskusi dan praktek. 

 Berdasarkan opini dari siswa, guru menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran. 

  

C.  Penutup 

 Dengan bimbingan guru siswa diajak untuk menyimpulkan jawab atas kegiatan 

pembelajaran.  

 Guru memberikan soal latihan untuk menguji sekitar Indikator Pencapaian 

Kompetensi.  

 Guru memberikan remidial untuk siswa yang nilainya tidak sesuai standart yang 

telah ditentukan. 

 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa yang telah aktif berpartisipasi 

dikelas. 

 

H. PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Tes lisan 

Kalian telah membaca tentang pengertian pengendalian sosial. Buatlah definisi 

pengendalian sosial dengan kata-katamu sendiri. 
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 Penugasan  

Pengendalian sosial meliputi beberapa sistem, yakni sistem mendidik, sistem 

mengajak, dan sistem memaksa. Mengapa ketiga sistem itu sangat menentukan 

pengendalian sosial dalam masyarakat? 

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75  

 

                                         

 

 

   Pati,  Maret 2014      

 Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

 

Slamet Riyadi, S.Pd  Eni Dwi Rahayu 

NIP.  196704241994121001  NIM 11024010033 

 

Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 1 Winong 

 

 

Drs. Teguh sudadi 

NIP. 196610311997021003 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN (RPP) (EKSPERIMEN) 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : VIII  / 2 ( DUA ) 

Waktu   :  4 x 40 menit (2x pertemuan) 

Pertemuan   : Pertemuan I 

Satuan Pendidikan  : SMP N 1 Winong 

Standar Kompetensi  : 6.  Memahami pranata dan penyimpangan sosial 

A. KOMPETENSI DASAR 

6.2 Mendiskripsikan pranata sosial dalam kehiduan masyarakat 

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial 

 Menjelaskan pranata keluarga 

 Menjelaskan pranata ekonomi 

 Menjelaskan pranata pendidikan 

 Menjelaskan pranata politik 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian dengan 

tepat 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial dengan tepat 

 Menjelaskan pranata keluarga dengan tepat 

 Menjelaskan pranata ekonomi dengan tepat 

 Menjelaskan pranata pendidikan dengan benar 

 Menjelaskan pranata politik dengan benar 
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 Karakter siswa yang diharapkan  :   

 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Rasa ingin tahu,  Menghargai prestasi, 

Bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab.  

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   :   

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Berani mengambil resiko, 

Berorientasi ke masa depan  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian dan definisi pranata sosial 

2. Fungsi pranata sosial 

3. Ciri- ciri pranata sosial 

4. Klasifikasi pranata sosial 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

 Kombinasi SPPKB (strategi peningkatan kemampuan berfikir) dengan game jcross 

 Tanya jawab 

 Observasi/ pengamatan 

F. SUMBER BELAJAR 

 Buku Platinum Pembelajaran IPS Terpadu 2 untuk Kelas VIII SMP dan MTs terbitan 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

 Gambar-gambar pengendalian penyimpangan social 

 PPT 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan 

 Motivasi : 

 Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

 Apersepsi : 

 Guru bertanya pada siswa, dirumah siapa yang menjadi kapala keluarga? 

Bagaimana jika disekolah? 
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B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru memberikan pretest  

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pengalaman- pengalaman 

siswa yang termasuk pada pengendalaian sosial 

 Guru dan siswa bersama-sama mengemukakan pendapat pengertian pengendalian 

sosial menurut beberapa ahli 

 Guru mengajak siswa untuk membandingkan pengertian pengendalian sosial dari 

beberapa ahli 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,  

 Siswa menyampaikan argumennya mengenai macam- macam pranata yanga 

da pada kehidupan sehari- hari dan sering mereka jumpai 

 Siswa mengemukakan contoh macam- macam pranata sosial 

 Siswa melengkapi game jcross 

 

 Game jcross dilengkapi pada pertemuan selanjutnya 
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Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

  Guru memberi informasi mengenai hasil dari kegiatan elaborasi yang berupa 

diskusi dan praktek. 

 Berdasarkan opini dari siswa, guru menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran. 

  

C.  Penutup 

 Dengan bimbingan guru siswa diajak untuk menyimpulkan jawab atas kegiatan 

pembelajaran.  

 Guru memberikan soal latihan untuk menguji sekitar Indikator Pencapaian 

Kompetensi.  

 Guru memberikan remidial untuk siswa yang nilainya tidak sesuai standart yang 

telah ditentukan. 

 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa yang telah aktif berpartisipasi 

dikelas. 

 

I. PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Tes lisan 

 Penugasan  

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75  

 

                                                   



183 
 

 
 

 

 

   Pati,  Maret 2014      

 Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

 

Slamet Riyadi, S.Pd  Eni Dwi Rahayu 

NIP.  196704241994121001  NIM 11024010033 

 

Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 1 Winong 

 

 

Drs. Teguh sudadi 

NIP. 196610311997021003 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN (RPP) (KONTROL) 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : VIII  / 2 ( DUA ) 

Waktu   :  4 x 40 menit (2x pertemuan) 

Pertemuan   : Pertemuan I 

Satuan Pendidikan  : SMP N 1 Winong 

Standar Kompetensi  : 6.  Memahami pranata dan penyimpangan sosial 

A. KOMPETENSI DASAR 

6.2 Mendiskripsikan pranata sosial dalam kehiduan masyarakat 

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial 

 Menjelaskan pranata keluarga 

 Menjelaskan pranata ekonomi 

 Menjelaskan pranata pendidikan 

 Menjelaskan pranata politik 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian dengan 

tepat 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial dengan tepat 

 Menjelaskan pranata keluarga dengan tepat 

 Menjelaskan pranata ekonomi dengan tepat 

 Menjelaskan pranata pendidikan dengan benar 

 Menjelaskan pranata politik dengan benar 
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 Karakter siswa yang diharapkan  :   

 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Rasa ingin tahu,  Menghargai prestasi, 

Bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab.  

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   :   

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Berani mengambil resiko, 

Berorientasi ke masa depan  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

5. Pengertian dan definisi pranata sosial 

6. Fungsi pranata sosial 

7. Ciri- ciri pranata sosial 

8. Klasifikasi pranata sosial 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Observasi/ pengamatan 

F. SUMBER BELAJAR 

 Buku Platinum Pembelajaran IPS Terpadu 2 untuk Kelas VIII SMP dan MTs terbitan 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

 Gambar-gambar pengendalian penyimpangan social 

 PPT 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan 

 Motivasi : 

 Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

 Apersepsi : 

 Guru bertanya pada siswa, dirumah sisapa yang menjadi kapala keluarga? 

Bagaimana jika disekolah? 
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Kegiatan Inti 

Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru memberikan pretest  

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pengalaman- 

pengalaman siswa yang termasuk pada pengendalaian sosial 

 Guru dan siswa bersama-sama mengemukakan pendapat pengertian 

pengendalian sosial menurut beberapa ahli 

 Guru mengajak siswa untuk membandingkan pengertian 

pengendalian sosial dari beberapa ahli 

 Diskusi kelas tentang fungsi pranata sosial 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,  

 Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya mengenai pranata sosial 

 Masing- masing kelompok, perwakiloan untuk maju dan mengemukakan hasil 

diskusi kelompoknya 

 Siswa saling beragumen mengenai macam-macam pranata sosial 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

  Guru memberi informasi mengenai hasil dari kegiatan elaborasi yang berupa 

diskusi dan praktek. 

 Berdasarkan opini dari siswa, guru menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran. 

  

 Penutup 

 Dengan bimbingan guru siswa diajak untuk menyimpulkan jawab 

atas kegiatan pembelajaran.  
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 Guru memberikan soal latihan untuk menguji sekitar Indikator 

Pencapaian Kompetensi.  

 Guru memberikan remidial untuk siswa yang nilainya tidak sesuai 

standart yang telah ditentukan. 

 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa yang telah aktif 

berpartisipasi dikelas. 

 

H. PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Tes lisan 

 Penugasan  

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75  

 

                                              Pati,  Maret 2014      

 Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

Slamet Riyadi, S.Pd  Eni Dwi Rahayu 

NIP.  196704241994121001  NIM 11024010033 

 

Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 1 Winong 

 

 

Drs. Teguh sudadi 

NIP. 196610311997021003 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN (RPP) (EKSPERIMEN) 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : VIII  / 2 ( DUA ) 

Waktu   :  4 x 40 menit (2x pertemuan) 

Pertemuan   : Pertemuan II 

Satuan Pendidikan  : SMP N 1 Winong 

Standar Kompetensi  : 6.  Memahami pranata dan penyimpangan sosial 

A. KOMPETENSI DASAR 

6.2 Mendiskripsikan pranata sosial dalam kehiduan masyarakat 

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial 

 Menjelaskan pranata keluarga 

 Menjelaskan pranata ekonomi 

 Menjelaskan pranata pendidikan 

 Menjelaskan pranata politik 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian dengan 

tepat 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial dengan tepat 

 Menjelaskan pranata keluarga dengan tepat 

 Menjelaskan pranata ekonomi dengan tepat 

 Menjelaskan pranata pendidikan dengan benar 

 Menjelaskan pranata politik dengan benar 



189 
 

 
 

 

 Karakter siswa yang diharapkan  :   

 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Rasa ingin tahu,  Menghargai prestasi, 

Bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab.  

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   :   

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Berani mengambil resiko, 

Berorientasi ke masa depan  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

9. Pranata keluarga 

10. Pranata ekonomi 

11. Pranata pendidikan 

12. Pranata politik 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

 Kombinasi SPPKB(Strtegi pembelajaran peningkatan kemampuan berfikir) dengan 

game jcross 

 Tanya jawab 

 Observasi/ pengamatan 

F. SUMBER BELAJAR 

 Buku Platinum Pembelajaran IPS Terpadu 2 untuk Kelas VIII SMP dan MTs terbitan 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

 Gambar-gambar pengendalian penyimpangan social 

 PPT 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan 

 Motivasi : 

 Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

 Apersepsi : 
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 Guru bertanya pada siswa, dirumah sisapa yang menjadi kapala keluarga? 

Bagaimana jika disekolah? 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pengalaman- pengalaman 

siswa yang termasuk pada pengendalaian sosial 

 Guru dan siswa bersama-sama mengemukakan pendapat pengertian pengendalian 

sosial menurut beberapa ahli 

 Guru mengajak siswa untuk membandingkan pengertian pengendalian sosial dari 

beberapa ahli 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,  

 Siswa saling berargumentasi mengenai pranata dalam kehidupan sehari- 

hari 

 Siswa mencari tahu mengenai pranata dan ekonomi dikehidupan sehari- 

hari 

 Siswa menyimpulkan materi pada pertemuan kiali ini dengan temuan- 

temuan baru yang berhasil mereka temukan 

 Siswa melengkapi game jcross 
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Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

  Guru memberi informasi mengenai hasil dari kegiatan elaborasi yang berupa 

diskusi dan praktek. 

 Berdasarkan opini dari siswa, guru menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran. 

  

  Penutup 

 Dengan bimbingan guru siswa diajak untuk menyimpulkan jawab atas kegiatan 

pembelajaran.  

 Guru memberikan soal latihan untuk menguji sekitar Indikator Pencapaian 

Kompetensi.  

 Guru memberikan remidial untuk siswa yang nilainya tidak sesuai standart yang 

telah ditentukan. 

 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa yang telah aktif berpartisipasi 

dikelas. 
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H. PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Tes lisan 

 Penugasan  

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75  

 

                                       

 

   Pati,  Maret 2014      

 Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

 

Slamet Riyadi, S.Pd  Eni Dwi Rahayu 

NIP.  196704241994121001  NIM 11024010033 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 1 Winong 

 

 

Drs. Teguh sudadi 

NIP. 196610311997021003 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN (RPP) (KONTROL) 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : VIII  / 2 ( DUA ) 

Waktu   :  4 x 40 menit (2x pertemuan) 

Pertemuan   : Pertemuan II 

Satuan Pendidikan  : SMP N 1 Winong 

Standar Kompetensi  : 6.  Memahami pranata dan penyimpangan sosial 

A. KOMPETENSI DASAR 

1.2 Mendiskripsikan pranata sosial dalam kehiduan masyarakat 

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial 

 Menjelaskan pranata keluarga 

 Menjelaskan pranata ekonomi 

 Menjelaskan pranata pendidikan 

 Menjelaskan pranata politik 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

 Mendiskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian dengan 

tepat 

 Mengidentifikasi fungsi pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasikan ciri- ciri pranata sosial dengan benar 

 Mengidentifikasi jenis- jenis pranata sosial dengan tepat 

 Menjelaskan pranata keluarga dengan tepat 

 Menjelaskan pranata ekonomi dengan tepat 

 Menjelaskan pranata pendidikan dengan benar 
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 Menjelaskan pranata politik dengan benar 

 

 Karakter siswa yang diharapkan  :   

 Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Rasa ingin tahu,  Menghargai prestasi, Bersahabat, 

Cinta damai, Gemar membaca, Tanggung jawab.  

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif   :   

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Berani mengambil resiko, Berorientasi 

ke masa depan  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

13. Pranata keluarga 

14. Pranata ekonomi 

15. Pranata pendidikan 

16. Pranata politik 

E. MODEL PEMBELAJARAN 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Observasi/ pengamatan 

F. SUMBER BELAJAR 

 Buku Platinum Pembelajaran IPS Terpadu 2 untuk Kelas VIII SMP dan MTs terbitan 

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

 Gambar-gambar pengendalian penyimpangan social 

 PPT 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan 

 Motivasi : 

 Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

 Apersepsi : 
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 Guru bertanya pada siswa, dirumah sisapa yang menjadi kapala keluarga? 

Bagaimana jika disekolah? 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi   

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru memberikan pretest  

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai pengalaman- pengalaman 

siswa yang termasuk pada pengendalaian sosial 

 Guru dan siswa bersama-sama mengemukakan pendapat pengertian pengendalian 

sosial menurut beberapa ahli 

 Guru mengajak siswa untuk membandingkan pengertian pengendalian sosial dari 

beberapa ahli 

 Diskusi kelas tentang fungsi pranata sosial 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,  

 Siswa diminta untuk membentuk kelompok, kemudian mendiskusikan 

mengenai pranata keluarga dan pranata ekonomi 

 Siswa secara bergantian, maju mempresentasikan hasil kerja diskusi 

kelompoknya 

 Siswa diminta untuk membaca buku refrensi yang berkaitan dengan 

pranata pendidikan dan pranata politik 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

  Guru memberi informasi mengenai hasil dari kegiatan elaborasi yang berupa 

diskusi dan praktek. 

 Berdasarkan opini dari siswa, guru menyampaikan kesimpulan dari 

pembelajaran. 
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Penutup 

 Dengan bimbingan guru siswa diajak untuk menyimpulkan jawab atas kegiatan 

pembelajaran.  

 Guru memberikan soal latihan untuk menguji sekitar Indikator Pencapaian 

Kompetensi.  

 Guru memberikan remidial untuk siswa yang nilainya tidak sesuai standart yang 

telah ditentukan. 

 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa yang telah aktif berpartisipasi 

dikelas. 

 

H. PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Tes lisan 

 Penugasan  

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75  

                                

   Pati,  Maret 2014      

 Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

Slamet Riyadi, S.Pd  Eni Dwi Rahayu 

NIP.  196704241994121001  NIM 11024010033 

 

Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 1 Winong 

 

 

Drs. Teguh sudadi 

NIP. 196610311997021003 
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Daftar Nilai Kleas Eksperimen 

Nama 

Nilai 

Pretest Posttest 

Abdul Mukti 68 84 

Ade  Eka Saputra 60 88 

Adib Firman 

Alfiansyah 

64 76 

Agus Ariyanto 56 84 

Andi Wijaya 64 76 

Ari Nira Fitrianna 72 76 

Bagas Satrio 

Wicaksono 

80 76 

Cairyl 

Hidayaturrohman 

64 84 

Danang Yudha 

Pratama 

80 84 

Dandi Pratama 56 76 

Deby Hestina Sari 68 80 

Dedik Purwanto 64 76 

Diah Arisantiani 60 84 

Diah Kusumawati 64 92 

Dinda Shalshabela 

Renata 

68 84 

Nama 

Nilai 

Pretest Posttest 

Dwi Agus Purwanto 68 84 

Edi Santoso 60 80 

Eko Indah Lestari 68 84 

Ellisa Rizma Iswara 56 92 

Elva Dwi Safitri 64 80 

Eti Widiyaningrum 72 84 

Evita Dwi Andriyani 72 84 

Febia Egy Hartini 64 84 

Finka Juli Luisyana 64 92 

Frengki Alex M. 64 76 

Hafi Putri A 60 84 

Intan Kumara A. 60 92 

Irzab Sholihun N. 64 84 

Puji Handayani 60 76 

Riza Umami 68 84 

Salsabila Aymilya 68 76 

Saza Wida P. 60 92 
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Daftar Nilai Kleas Kontrol 

Nama 

Nilai 

Pretest Posttest 
 

ABDUL AZIZ 72 80 

ABDUL ROCHMAN 60 76 

AHMAD MUNZAINI 60 80  

ANGGA  SWARA BAGASKORO 72 84  

ARIF RAHMAN HAKIM 68 84  

ARUM CAHYATI 64 76  

AVIKA INDAH KHOIRIYYAH 68 76  

AYU BERLYANA SUCIPTO 64 84  

DANDUNG BAGUS ROHMAN HIDAYAT 72 80  

DELLA PRAHESTI NITA KISWARI 60 84  

DEVI AMBARWATI 72 76  

DIMAS PANJI YUNATA 68 84  

ENDAH AYU HEVI FEBRIANI 60 84  

HENDRIK CAHYONO 64 80  

HERI MUKTIYONO 68 84  

IDA ELISA PUTRI 68 80 

INTAN GITA LESTARI 60 84 

KAFID  ASHARI 68 80 

MA’SHUM JAUHARI 64 72 

MAULANA  IWAN  SAPUTRA 72 76 

RATNA KURNIA NOVIANTI 68 84 

RISQI NUR FITRIANI 60 76 

RIZQIA SELFIANA 60 72 

SUWARTI 80 84 

SYAIFUDDIN HAQMAL PROJA 64 80 

TEGUH EDI CAHYONO 68 88 

VANESSA ALFINA IKA SARI 64 76 

YASINTA WIDI VIANA 68 84 

YENI EKA NUR YULIA NISA 60 84 

YUSEP IRAWAN 68 76 

ZENI ULFATURROHMAH 60 80 

ZONA AZIZ AL HAMZAH 76 84 
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Daftar Nilai Kelas Ujicoba 

Nama Nilai 

Desti Maryan 75 

Dwi Prasetyanto 65 

Abdul Azis Suprapto 47,5 

Alfi Dhamayanti 30 

Dwi Cahyaningtyas 75 

Dwi Kristianawati 72,5 

Ayu Nanda Mustika 57,5 

Edi Saputra 80 

Eko Setiawan 62,5 

Ferry Firmansyach 72,5 

Aditya Nur Rohman 72,5 

Dwi Sekar Purnamaning Arum 45 

Desi Kumalasari 67,5 

Ahmad Arsyad Nur Priadi 40 

Puji Nia Lestari 45 

Erra Noer Hidayah 35 

Muhammad Rifa’i 32,5 

Nurul Laila 45 

Rizka Nur Syihab 37,5 

Riko Fredityo 47,5 

Melinia Tri Ramandani 32,5 

Popy  Windasari 45 

Siwi Erli Styaningtyas 37,5 

Noviantia Nurul Afifah 47,5 

Robbiyatul Muttaqin 32,5 

Syeikh Irbad Ubaidillah 42,5 

Nur Rohmah Wati 45 

Putri Ayu Safitri 35 

Siwi Erli Styaningtyas 20 

Sevtiana Puji Lestari 37,5 
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Materi 

A. PENGERTIAN HUBUNGAN SOSIAL 

1. Pengertian Pengendalian Sosial 

Pengertian pengendalian social menurut beberapa ahli sosiologi adalah sebagai berikut. 

a. Menurut Bruce J. Cohen 

Pengendalian social adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong 

seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok  atau masyarakat 

luas tertentu. 

b. Menurut Peter Berger 

Pengendalian social adalah cara yang dipergunakan masyarakat untuk menertibkan  

anggota yang menyimpang. 

c. Menurut Josep S. Roucek 

Pengendalian social adalah proses terencana maupun tidak di mana individu dibujuk, 

diajarkan, dan dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan niali hidup 

kelompok. 

2. Ciri-Ciri Pengendalian Sosial 

Secara spesifik pengendalian social memiliki cirri-ciri sebagai berikut. 

a. Pengendalian social sebagai suatu cara, metode atau tehnik tertentu yang 

dipergunakan masyarakat untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya 

pengendalian social. 

b. Pengendalian social dipergunakan untuk  mewujudkan keselarasan antara stabilitas 

dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi di suatu masyarakat. 

c. Pengendalian social dapat dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain, atau 

suatu kelompok terhadap individu. 

d. Pengendalian social dilakukan secara timbale balik meskipun tidak disadari oleh 

kedua belah pihak. 

3. Tujuan Pengendalian Sosial 

Pengendalian social memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena 

pengendalian social bertujuan 
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a. Agar dapat terwujud keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. 

b. Agar elaku penyimpangan dapat kembali mematuhi norma-norma yang berlaku. 

c. Agar masyarakat mau mematuhu norma-norma social yang berlaku baik dengan 

kesadaran maupun paksaan. 

4. Fungsi pengendalian sosial 

Fungsi pengendalian sosial adalah sebagai berikut: 

a. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma social 

Dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan untuk warga masyarakat sebagai 

bentuk pengendalian sosial, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa hidup 

bermasyarakat tidaklah dapat dilakukan  secara seenaknya sendiri, melainkan harus 

disesuaikan dengan aturan atau norma sosial, dan bukan norma menurut dirinya 

sendiri. 

b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati hukum 

Dengan adanya pengendalian social dalam bentuk aturan atau norma social, maka 

bagi yang melanggar  akan memperoleh sanksi  (imbalan negatif) dan bagi warga 

yang menaati akan mendapatkan pujian (imbalan positif). Masyarakat akan 

memberikan penilaian kepada warganya bukan berdasarkan kekayaan atau 

penampilan lahiriah saja, melainkan sejauh mana ia menaati aturan yang berlaku di 

masyarakat tersebut. Meskipun ia seorang yang kaya raya dan berpenampilan 

menyakinkan, akan tetapi tidak pernah menaati aturan yang berlaku, maka ia tetap 

akan dicela. 

c. Mengembangkan rasa malu 

Budaya malu sebenarnya salah satu bentuk pengendalian social yang sangat ampuh, 

apalagi bangsa Indonesia yang dikenal memiliki kebudayaan yang mengutamakan 

perasaan. Untuk mengatasi makin meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hokum 

pemerintah pernah membuat kebijakan  untuk menayangkan wajah koruptor dan 

pelaku tindak kejahatan di televise, dengan maksud mempermalukan pelaku 

kejahatan. Hal ini bertujuan agar  masyarakat jangan melakukan hal yang sama  jika 

tidak ingin dipermalukan di depan umum. 

d. Mengembangkan rasa takut 

Pada umumnya peraturan disertai sanksi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

Misalnya bagi masyarakat adat yang melanggar tradisi akan mendapatkan sanksi 
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dikucilkan  oleh kelompok sosialnya. Bagi orang yang menyadari bahwa manusia 

hidup sebagai mahluk social, dikucilkan oleh kelompoknya merupakan suatu 

hukuman yang berat. Bagi yang dikucilkan, jika  ia diterima dikelompok yang baru, 

ia pun pasti akan mengundang pertanyaanmengapa ia dijauhi oleh kelompok asalnya 

dan dicurigai hanya akan mencari keuntungan sendiri,  sehingga kelompok barunya 

tersebut belum bias langsung menerima secara penuh. 

Demikian halnya bagi masyarakat modern, pelanggaran aturan akan dikenai sanksi 

hukuman.  Orang yang pernah menjalani hukuman , apapun penyebabnya akan 

menjadi sebuah noda. Secara normal, tidak ada satu orang pun yang ingin di cap 

sebagai noda bagi kelompok social manapun, karena hal tersebut dapat merusak citra 

atau nama baiknya, sehingga menghambat  aktivitas sosialnya. 

e. Menciptakan sistem hukum 

Pengendalian social merupakan bentuk aturan yang merupakan bagian dari system 

hokum. Pelaku penyimpangan social selain melanggar norma juga dikategorikan  

melanggar hokum. Cirri khas produk hokum adalah adanya aturan yang dilengkapi 

dengan sanksi tegas. 

 

B. UPAYA PENGENDALIAN PENYIMPANGAN SOSIAL 

Terjadinya penyimpangan social di tengah kehidupan masyarakat dapat berpengaruh terhadap 

keteraturan social. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian penyimpangan social 

seperti  berikut. 

1. Macam-Macam Teknik/Cara Pengendalian Social 

Ada banyak bentuk pengendalian social baik yang diterapkan dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun di masyarakat luas. 

a. Pengendalian sosial menurut tujuannya 

Jika diklasifikasikan menurut tujuannya, pengendalian social dapat dibedakan 

menjadi tiga, yakni tujuan kraetif, regulative, dan eksploratif. 

1. Tujuan kreatif atau konstruktif 

Suatu pengendalian social dikategorikan bertujuan kreatif atau konstruktif 

apabila pengendalian social tersebut diarahkan pada perubahan social yang 

dianggap bermanfaat. Penerapan  wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan 

pemerintah  merupakan salh satu contoh bentuk pengendalian social yang 
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bertujuan kreatif atau konstruktif. Karena  jika setiap penduduk menaati 

peraturan tersebut, maka bukan saja pemerintah  yang beruntung  karena 

memiliki sumberdaya manusia yang berpendidikan  minimal tingkat SMP, 

akan tetapi bagi individu yang berhasil mengikuti aturan tersebutmemiliki 

bekal pengetahuan untuk dapat  memperoleh peluang bekerja yang lebih baik 

bila dibandingkan  dengan orang  yang tidak memiliki pendidikan. 

2. Tujuan regulative 

Pengendalian social dikategorikan bertujuan regulative, apabila pengendalian 

social tersebut  dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat. Misalnya 

pemerintah kabupaten mencanangkan  wajib  jam belajar dari jam 18.00 

sampai jam 21.00 bagi setiap penduduk. Hal tersebut bertujuan  mengarahkan 

agar warga memiliki kebiasaan yang baik, yakni memanfaatkan waktu luang 

sebelum tidur untuk belajar. 

3. Tujuan eksploratif 

Pengendalian social dikategorikan bertujuan eksploratif, apabila pengendalian 

social tersebut dimotivkan oleh kepentingan  diri, baik secar langsung 

maupun tidak. Penerapan tata tertib di sekolah merupakan  salah satu contoh 

pengendalian social yang bertujuan eksploratif, karena tata tertib disusun 

dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa dalam mempersiapkan diri 

sebagai generasi muda yang berkualitas dilandasi pada penguasaan IPTEK 

dan IMTAK (keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa). 

b. Pengendalian social menurut pelaksanaannya 

Macam-macam teknik pengendalian social jika ditinjau dari aspek 

pelaksanaannya, dapat dilakukan dengan cara kompulsi, pervasi, persuasive, dan 

koersif 

1. Cara kompulsi 

Pengendalian social dengan cara kompulsi  dilakukan dengan menciptakan  

suatu situasi yang dapat mengubah sikap atau perilaku yang  negative. 

Misalnya jika ada siswa yang enggan  memakai dasi,  maka setiap menemui 

siswa yang tidak memakai dasi  ditegur dan dijelaskan pentingnya berdasi. 

2. Cara pervasi  (pervation) 

Pengendalian social secara pervasi dilakukan dengan menyampaikan  

norma/niali secara berulang-ulang dan terus menerus dengan harapan norma 
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/nilai tersebut melekat dalam jiwa seseorang. Sehingga akan terbentuk sikap 

seperti apa yang diharapkan. 

3. Cara persuasive/tanpa kekerasan 

Pengendalian social cara persuasive lebih menekankan pada usaha untuk 

mengajak atau  membimbing berupa anjuran agar berperilaku sesuai norma 

yang ada. 

4. Cara coercive atau cara kekerasan/paksaan 

Pengendalian cara coercive dilakukan dengan kekerasan jika cara pesuasif 

tidak berhasil. 

c. Pengendalian social menurut jumlah yang terlihat 

Apabila ditinjau dari aspek jumlah yang terlibat, teknik/cara  penegendalian 

social dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pengawasan dari individu terhadap individu lainnya. 

Contohnya seseorang ayah yang menasehati anaknya, seorang teman yang 

menegur temannya yang telah berbuat salah, dan lain-lain. 

2. Pengawasan dari individu terhadap kelompok 

Contohnya seorang pelatih sepak bola  yang mengarahkan tim sepak bolanya, 

seorang guru yang menjelaskan materi pada murid-muridnya, dan lain-lain.  

3. Pengawasan dari kelompok terhadap kelompok. 

Contohnya sekelompok mahasiswa  KKN (kuliah kerja nyata) sedang 

memberikan penyuluhan pada masyarakat. 

4. Pengawasan dari kelompok terhadap individu. Contohnya warga masyarakat 

yang mengucilkan seorang warganya yang telah melanggar hokum. 

d. Pengendalian social menurut sifatnya 

Menurut sifatnya,  pengendalian social dibedakan dalam bentik prefentif, represif, dan 

gabungan preventif dan represif. 

1. Pengendalian social preventif 

Pengendalian social preventif yaitu usaha yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, atau 

bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. 

Rambu-rambu lalu lintas dimaksudkan sebagai upaya pencegahan (preventif) agar tidak 

terjadi kekacauan dalam lalu lintas. 
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2. Pengendalian social represif 

Pengendalian represif  yaitu usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, ditujukan 

untuk memulihkan  keadaan kepada situasi seperti sebelum terjadinya pelanggaran.  Misalnya 

hukuman penjara bagi pelaku kejahatan merupakan salah satu bentuk pengendalian social 

represif. Dengan tertangkapnya pelaku kejahatan ini situasi lingkungan masyarakat  menjadi 

aman dan membuat pelakunya jera. 

3. Pengendalian social gabungan antara preventif dan refresif 

Pelaksanaan operasi tertib lalu lintas yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian merupakan  

salah satu bentuk pengendalian social  preventif sekaligus represif. Dengan adanya  operasi 

tertib yang dilancarkan oleh pihak berwajib menjadikan masyarakat waspada, sebelum 

mengendarai kendaraan melengkapi surat-surat dan membekali diri dengan pengetahuan 

mengenai rambu-rambu lalu lintas, sehingga tidak akan kena sanksi. Adapun bagi yang 

melakukan pelanggaran pada saat operasi tertib akan dikenai  sanksi sesuai aturan yang 

berlaku, sehingga sifatnya represif. 

 

2. Bentuk-bentuk pengendalian social 

Pengendalian social yang ada di masyarakat antara lain berupa: 

a. Teguran 

Teguran dilakukan dari orang yang dianggap lebih berwibawa kepada pelaku penyimpangan 

yang sifatnya ringan. Misalnya seorang ibu menegur anaknya yang pulang terlambat dari jam 

biasanya. 

b. Fraundulens 

Fraundulens adalah meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap  dapat mengatasi 

masalah. 

c. Intimidasi 
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Intimidasi adalah bentuk pengendalian dengan disertai tekanan, ancaman, dan menakut-

nakuti. 

d. Ostratisme atau pengucilan 

Tindakan pengucilan bagi pelaku penyimpangan social seringkali dilakukan pada masyarakat 

tradisional yang masih memegang tradisi. Meski demikian bukan berarti di era  modern ini 

pengucilan tidak terjadi. Khususnya bagi penderita HIV/AIDS meski  tidak secara terang-

terangan sebagian masyarakat cenderung menghindari mereka dengan alas an takut tertular. 

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penularan virus HIV/AIDS membuat 

masyarakat menjaga jarak dengan para penderita. Apalagi pandangan umum  sering 

mengaitkan penderita HIV/AIDS sebagai pelaku seks bebas dan pemakai narkiba. Penderita 

HIV/AIDS s juga manusia yang memilki hak yang sama dengan manusia lainya. Oleh karena 

itu,  sebaiknya para penderita HIV/AIDS diterima secara baik di tengah-tengah masyarakat 

dan sebisa mungkin dapat memberikan motivasi  bagi mereka agar bersemangat untuk terus 

menjalani hidup. 

e. Kekerasan fisik 

Pengendalian social secara fisik merupakan bentuk pengendalian dengan memberikan 

tekanan dan kekerasan fisik terhadap pihak lain, seperti pemukulan, menendang,  merusak, 

dan lain-lain. 

f. Hukuman sanksi 

Hal ini lazim dilakukan untuk mengatasi penyimpangan social adalah pengenaan hukuman  

atau sanksi. Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses peradilan yang didukung 

berbagai sanksi serta pembelaan, sehingga hukuman/sanksi yang dijatuhkan benar-benar 

memenuhi asas keadilan dan  kepatuhan. 

g. Gossip atau desas-desus 

Dikalangan masyarakat, gossip atau desas desus merupakan bentuk pengendalian social yang 

cukup efektif. Banyak yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu karena takut 

digosipkan. Apalagi hidup di kalangan masyarakat yang masih memiliki kepedulian tinggi 

terhadap lingkungan sosialnya, jika ada perilaku yang aneh sedikit saja, akan mengundang 

perbincangan umum. 
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4. Jenis-jenis lembaga pengendalian social 

Adapun jenis-jenis lembaga pengendalian social meliputi: 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan lembaga pengendalian social primer yang merupakan tempat pertama 

membentengi anggita keluarga/anggota masyarakat untuk tidak melakukan penyimpangan 

social. Untuk menjaga agar anak-anak dalam keluarga tidak melakukan tindakan 

penyimpangan  dibutuhkan peran orang tua  sebagai pengendali atau pengawas terhadap  

perilaku anak-anak. Dalam menjalankan perannya sebagai pengendali social, orang tua harus 

tidak bosan-bosan memberikan teguran kepada anak-anak yang berperilaku tidak sesuai  

dengan norma social. 

b. Kepolisian 

Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan mengambil tindakan  

terhadap orang-orang yang melanggar aturan  dan undang-undang yang berlaku. Dalam 

menjalankan tugas pengendalian social, kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyidikan 

perkara terhadap saksi-saksi yang melihat atau berada dan berkaitan dengan kejadian perkara, 

hingga menetapkan status tersangka serta membuat berita acara pelimpahan perkara ke 

pengadilan. 

c. Pengadilan 

Pengadilan menangani , menyelesaikan, dan mengadili dengan memberikan  sanksi yang 

tegas  terhadap perselisihan atau tindakan  yang melanggar aturan dan undang-undang yang 

berlaku. 

d. Adat 

Adat istiadat berisi niali-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah social yang dipahami, diakui, 

dijalankan dan dipelihara secara terus menerus. Maka istilah adat istiadat sama artinya 

dengan system niali budaya. 

Adat istiadat sebenarnya merupakan hokum yang mengendalikan perilaku masyarakat 

setempat agar  tidak menyimpang. Adat sebagai alat pengendalian social  memiliki tingkatan 

sebagai berikut. 
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1. Tradisi, merupakan adat yang melembaga dan sudah berjalan  lama secara turun temurun. 

2. Upacar, merupakan adat istiadat yang diapakai dalam merayakan hal-hal  resmi. 

3. Etiket, adalah tata cara dalam masyarakat dan m,erupakan bentuk sopan santun  dalam 

upaya memelihara hubungan baik antara sesame manusia. 

4. Folkways, merupakan adat kebiasaan yang dijalankan dalam masyarakat sehari-hari karena 

dianggap baik dan menyenangkan. 

5. Mode, merupakan adat yang lazim berisi kebiasaan-kebiasaan dan bersifat hanya 

sementara. 

e.  Tokoh masyarakat 

Tokoh masyarakat adalah warga masyarakat yang memiliki kemampuan, p[engetahuan, 

perilaku, usia ataupun kedudukan  yang oleh anggota masyarakat lainya dianggap sebagai 

tokoh  atau pemimpin masyarakat. Jika terjadi penyimpangan  atau perselisihan  antarwarga 

dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat tersebut. 
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