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ABSTRAK
Aktwo Riana Rositasari. 2011. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas XI pada
Mata Pelajaran Sosiologi yang Menggunakan Model Pembelajaran Word Square
dengan Model Pembelajaran Ceramah di SMA Negeri 1 Tayu. Skripsi, Jurusan
Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
Prof. Dr. Tri Marhaeni P.A, M.Hum. dan Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. 102 h.
Kata kunci : Model Pembelajaran Word Square, Model Pembelajaran
Ceramah, Hasil Belajar
Proses pembelajaran Sosiologi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tayu
terdapat permasalahan berkaitan dengan proses pembelajaran yang masih
menggunakan metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif di kelas. Kegiatan
pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah ini kurang menarik
perhatian siswa terhadap pelajaran yang diterima. Hal ini mengakibatkan hasil
belajar siswa kurang optimal. Salah satu alternatif untuk mendorong siswa agar
hasil belajarnya menjadi lebih baik adalah penerapan model pembelajaran Word
Square. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Sosiologi yang menggunakan model pembelajaran Word Square.
(2) untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi yang
menggunakan model pembelajaran ceramah. (3) untuk mengetahui perbedaan
hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Sosiologi yang menggunakan
Model Pembelajaran Word Square dengan model pembelajaran ceramah di SMA
Negeri 1 Tayu.
Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tayu
yang berjumlah 4 kelas. Sampel penelitian ini adalah kelas XI IPS-2 sebagai
kelompok eksperimen dan kelas XI IPS-1 sebagai kelompok kontrol dengan
jumlah masing-masing siswa tiap kelas 37 siswa. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik Cluster Random Sampling yaitu dalam pengambilan kelompok
sampel dilakukan secara acak dipilih dua kelas sebagai sampel. Variabel
penelitian ini adalah model pembelajaran Word Square dan model pembelajaran
ceramah sebagai variabel bebas, dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat.
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: tes dan dokumen. Analisis
data yang digunakan uji normalitas data nilai akhir dan uji perbedaan dua ratarata.
Hasil penelitian menunjukkan, dari uji t diperoleh
2,414 >
sebesar 1,67, sehingga hipotesis diterima. Ini berarti ada perbedaan hasil belajar
antara kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Word
Square dan kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran ceramah.
Hasil rata-rata kelompok eksperimen sebesar 78,23 lebih besar daripada kelompok
kontrol sebesar 74,02, hal ini berarti hasil belajar kelompok eksperimen lebih
besar daripada kelompok kontrol. Dari hasil rata-rata angket tanggapan siswa
menunjukkan bahwa tanggapan para siswa terhadap model pembelajaran Word
Square adalah baik. Hal ini berarti siswa menyukai proses pembelajaran pada
kelompok eksperimen yang menerapkan model pembelajaran Word Square dalam
proses pembelajarannya.
viii

Pada penelitian ini peneliti menyarankan: (1) Kepada guru mata pelajaran
Sosiologi hendaknya menguasai model pembelajaran Word Square, sehingga
dengan penerapan model pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran siswa
akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. (2) Bagi siswa hendaknya lebih
memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar Sosiologi baik di perpustakaan
sekolah maupun menggunakan media lain (misalnya surat kabar dan internet),
karena sumber informasi yang aktual mengenai mata pelajaran Sosiologi terdapat
di berbagai literatur perpustakaan dan di berbagai media baik media cetak maupun
elektronik. Hal ini sebagai bahan penunjang materi Sosiologi selain dari guru,
yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan
hasil belajar siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan

merupakan

salah

satu

faktor

yang penting

dalam

pembangunan suatu bangsa. Perkembangan IPTEK yang pesat menuntut
suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing
dengan bangsa lain di dunia. Berbagai upaya dapat dilakukan antara lain yaitu
pelatihan dan penataran untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan
kurikulum, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana, penambahan
sumber belajar terutama buku pelajaran dan lain-lain.
Supartono (2006:3) menyatakan bahwa upaya peningkatan hasil-hasil
pendidikan dapat berupa perubahan paradigma manajemen pendidikan di
sekolah, pemberlakuan kurikulum 2004 atau KBK atau KTSP disemua
jenjang pendidikan di

sekolah dan penerapan temuan pendekatan

pembelajaran oleh para ahli pendidikan.
Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang
cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaruan
pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
nasional. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan
pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan itu diharapkan
dapat menaikan harkat dan martabat manusia Indonesia. Untuk mencapai itu,
pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman.
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2

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diberlakukan
sekarang menyatakan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar tidak
hanya ditentukan oleh hasil akhir saja, akan tetapi proses pembelajarannya
juga diperhatikan. Dalam penerapan kurikulum KTSP ini guru dituntut untuk
dapat menayampaikan materi tidak hanya dalam bentuk hafalan-hafalan
melainkan harus menanamkan pemahaman yang mendalam kepada siswa
yang pada akhirnya siswa dapat memahami dan mengembangkan apa yang
telah diperolehnya.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) juga menghendaki
pembelajaran yang tidak hanya mempelajari tentang konsep, teori, dan fakta
tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus bijaksana dalam
menentukan model yang sesuai yang dapat menciptakan situasi dan kondisi
kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai
dengan yang diharapkan. Satu inovasi yang menarik mengiringi perubahan
tersebut adalah ditemukan dan diterapkannya model-model pembelajaran
inovatif yang lebih tepat dalam mengembangkan dan menggali pengetahuan
peserta didik secara konkret dan mandiri. Model pembelajaran merupakan
kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar
tertentu, dan berfungsi sebagai pemandu bagi perancang desain pembelajaran
dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar
mengajar (Soekamto dan Winataputra, 1997:78-79).
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Dalam usaha menyampaikan pengajaran kepada siswa-siswanya para
guru mempergunakan berbagai metode atau yang disebut juga dengan cara.
Ada guru yang secara kontinyu hanya menggunakan satu metode tertentu
saja, ada pula yang secara kreatif mengadakan variasi dan kombinasi diantara
berbagai metode mengajar yang diketahuinya. Selain itu para guru harus
mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai metode
pengajaran untuk dapat lebih mengefektifkan pengajaran yang diberikan
kepada siswa-siswanya.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, sekolah-sekolah dalam proses
belajar mengajarnya mempunyai cara-cara atau metode-metode sendiri yang
disesuaikan dengan kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Ada sekolah yang
sudah menerapkan metode pembelajaran modern, ada pula yang masih
menggunakan metode konvensional. Adapun pembelajaran modern bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa dalam belajar. Banyak
faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa, salah satunya
adalah ketidaktepatan penggunaan model pembelajaran yang digunakan oleh
guru di kelas. Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini kebanyakan guru
menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional dan banyak
didomonasi oleh guru (Abbas, 2004 : 832).
Seperti halnya dalam pembelajaran Sosiologi, kebanyakan kegiatan
belajar mengajar yang berlangsung tidak menyenangkan, cara penyampaian
yang searah oleh guru, kurangnya pengalaman langsung, sehingga siswa
menerima materi secara abstrak. Kondisi ini mengakibatkan siswa kurang
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antusias dan kurang berminat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
Sosiologi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara-cara agar siswa mengalami
suatu ketertarikan terhadap mata pelajaran Sosiologi.
Model pembelajaran Word Square merupakan model pembelajaran yang
memadukan teka-teki silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun
disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf /
angka penyamar atau pengecoh. Tujuan huruf / angka pengecoh bukan untuk
mempersulit siswa namun untuk melatih sikap teliti dan kritis. Dalam
penggunaan model pembelajaran Word Square proses pembelajarannya
dilakukan dalam suasana yang menyenangkan karena model pembelajaran
Word Square itu dirancang seperti permainan mencari kata yang disamarkan
sehingga siswa dalam belajar sosiologi tidak merasa bosan, bisa berpikir lebih
dalam tentang materi yang di berikan dan mereka menemukan manfaat dari
apa yang dipelajarinya untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
(Widodo, 2009. Model Pembelajaran Word Square. http://wordpress.com).
Berdasarkan pengamatan peniliti, proses pembelajaran Sosiologi yang
selama ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tayu, ditemukan beberapa masalah
antara lain: proses pembelajaran Sosiologi yang diterapkan masih
menggunakan model ceramah, sehingga siswa hanya berlaku pasif sementara
gurunya yang aktif. Di sini guru harus memiliki tanggung jawab yang besar
dalam pelaksanaan proses belajar, yaitu bagaimana bahan pelajaran yang
disampaikan oleh guru dapat dikuasi oleh anak didik secara tuntas. Ini
merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru dan menuntut
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sikap profesionalisme guru serta kompetensi kemampuan mengajar. Seperti
dikemukakan oleh Djamarah dan Zain, kesulitan itu bukan hanya dikarenakan
anak didik sebagai makhluk individu dengan segala keunikannya, tetapi
mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan.
Paling sedikit ada tiga aspek yang membedakan anak didik satu dengan yang
lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis (Djamarah dan Zain,
2006: 28). Ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar permasalahan yang
melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Hal
itu pula yang menjadi tugas cukup berat bagi guru dalam mengelola kelas
dengan baik. Akibat kegagalan mengelola kelas, tujuan pengajaran pun sulit
untuk dicapai. Kondisi pembelajaran yang monoton dan searah menyebabkan
perhatian siswa terhadap materi pembelajaran belum terfokuskan. Siswa
hanya mencatat yang disampaikan oleh guru. Dan sumber belajar yang
digunakan masih kurang yaitu hanya menggunakan buku pelajaran atau buku
teks.
Menindak-lanjuti beberapa permasalahan di atas dapat menyebabkan
rendahnya kualitas proses dan kelulusan dari sistem pembelajaran. Siswa
lebih cenderung tidak memfokuskan diri dari apa yang disampaikan oleh
guru, hal ini terjadi karena guru lebih banyak menggunakan metode
konvensional yaitu ceramah bervariasi, sehingga siswa lebih cepat merasa
jenuh. Untuk itu pengembangan variasi mengajar perlu dilakukan oleh guru.
Dalam pengembangan variasi megajar tentu saja tidak sembarangan,
tetapi ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan dan memelihara
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perhatian anak didik terhadap relevansi proses belajar mengajar, memberikan
kesempatan berfungsinya motivasi, membentuk sikap positif terhadap guru
dan sekolah, memberi kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual,
dan mendorong anak didik untuk belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar,
pemilihan model pembelajaran merupakan strategi awal dalam mencapai
proses belajar yang optimal yang pada akhirnya akan berimbas pada
pencapaian prestasi belajar.
Tujuan pembelajaran dari pembelajaran akan dapat tercapai apabila
menggunakan model pembelajaran yang tepat, sesuai dengan standar
keberhasilan yang telah ditetapkan. Model pembelajaran yang dapat
dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar bermacam-macam salah
satunya adalah model pembelajaran Word Square.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas XI pada
Mata Pelajaran Sosiologi yang Menggunakan Model Pembelajaran Word
Square dengan Model Pembelajaran Ceramah di SMA Negeri 1 Tayu “.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, masalah yang akan dikaji dalam penelitian
ini adalah : Adakah perbedaan antara hasil belajar siswa kelas XI pada mata
pelajaran Sosiologi yang menggunakan model pembelajaran Word Square
dengan model pembelajaran ceramah di SMA Negeri 1 Tayu ?
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Untuk

mengetahui

masalah

tersebut

akan

dipelajari

sub-sub

permasalahan yang menjadi bagian dari masalah utama penelitian yang
mencakup :
1.

Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi yang
menggunakan model pembelajaran Word Square ?

2.

Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi yang
menggunakan model pembelajaran ceramah ?

3.

Adakah perbedaan antara hasil belajar siswa kelas XI pada mata
pelajaran Sosiologi yang menggunakan model pembelajaran Word
Square dengan model pembelajaran ceramah di SMA Negeri 1 Tayu ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.

Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi yang
menggunakan model pembelajaran Word Square.

2.

Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi yang
menggunakan model pembelajaran ceramah.

3.

Untuk mengetahui perbedaan antara hasil belajar siswa kelas XI pada
mata pelajaran Sosiologi yang menggunakan model pembelajaran Word
Square dengan model pembelajaran ceramah di SMA Negeri 1 Tayu.

8

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
1.

Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran
Sosiologi.

2.

Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam memilih
model

pembelajaran

yang

efektif

dan

efisien

sehingga

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.
3.

Bagi sekolah, memberikan perbaikan kondisi pembelajaran dan bahan
pertimbangan

dalam

membuat

keputusan

penggunaan

model

pembelajaran yang akan diterapkan.
E. Batasan Istilah
1.

Hasil belajar
Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh pembelajar
setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2006: 5).

2.

Model Pembelajaran Word Square
Model Pembelajaran Word Square merupakan model pembelajaran
yang memadukan teka-teki silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada
namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan
sembarang huruf / angka penyamar atau pengecoh (Widodo, 2009. Model
Pembelajaran Word Square. http://wordpress.com).
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3.

Model Pembelajaran Ceramah
Ceramah didefinisikan sebagai usaha guru menyampaikan materi
pelajaran,

lewat

kegiatan

berbicara,

kadang-kadang

diselingi

menggunakan papan tulis dan kapur, sementara itu para siswa
mendengarkan dengan tertib dan sesekali mereka membuat catatancatatan (Sudaryo, 1990: 25-26).
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1.

Pembelajaran Inovatif
a.

Pengertian Pembelajaran Inovatif
Kata inovatif dimaknai sebagai beberapa gagasan dan teknik baru.

Adapun kata inovasi, berarti pembaharuan. Pembelajaran, merupakan
terjemahan dari learning, yang artinya belajar. Jadi, pembelajaran
inovatif adalah pembelajaran yang dikemas guru atas dorongan gagasan
baru untuk melakukan langkah-langkah belajar dengan metode baru
sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar (Suyatno, 2009: 6).
b.

Prinsip Pembelajaran Inovatif
Tujuh prinsip pembelajaran inovatif yaitu (Suyatno, 2009: 8).

1) Berpusat pada Siswa
Student centered mengandung pengertian pembelajaran menerapkan
strategi pedagogi yang mengorientasikan siswa kepada situasi yang
bermakna, kontekstual, dunia nyata dan menyediakan sumber belajar,
bimbingan, petunjuk bagi pembelajar ketika mereka mengembangkan
pengetahuan tentang materi pelajran yang dipelajarinya sekaligus
keterampilan memecahkan masalah.
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Paradigma yang menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran
(teaching) dan siswa sebagai objek, seharusnya diubah dengan
menempatkan siswa sebagai subyek yang belajar secara aktif
membangun

pemahamannya

(learning)

dengan

jalan

merangkai

pengalaman yang telah dimiliki dengan pengalaman baru yang dijumpai.
2) Berbasis Masalah
Dengan pembelajaran yang dimulai dari masalah, siswa belajar suatu
konsep dan prinsip sekaligus memecahkan masalah. Dengan demikian,
sekurang-kurangnya ada dua hasil belajar yang dicapai, yaitu jawaban
terhadap masalah (produk) dan cara memecahkan masalah (proses).
Kemampuan tentang pemecahaan masalah lebih dari sekedar
akumulasi pengetahuan, tetapi merupakan perkembangan kemampuan
fleksibilitas dan strategi kognitif yang membantu mereka menganalisis
situasi tak terduga serta mampu menghasilkan solusi yang bermakna.
Bahkan Gagne megatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah
merupakan hasil belajar yang paling tinggi.
3) Terintegrasi
Seseorang yang belajar seharusnya dapat mengaitkan ilmu yang
dipelajari dengan disiplin ilmu yang lain. Di dalam inovasi pembelajaran
pendekatan terintegrasi lebih diharapkan daripada pendekatan disiplin
ilmu. Kelemahan pendekatan disiplin ilmu adalah siswa tidak dapat
melihat sistem, mereka akan berkotak pada satu disiplin ilmu.
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4) Berbasis Masyarakat
Masyarakat adalah sumber belajar yang paling kaya. Di masyarakat,
segala bahan pembelajaran tersedia dari ilmu social sampai eksakta.
Masyarakat juga merupakan cermin pembaharuan karena masyarakat
selalu mengikuti perubahan zaman. Jadi, pembelajaran inovatif tentunya
harus berbasis masyarakat.
Mengajak siswa untuk mengimplementasikan yang dipelajari dari
dalam kelas ke konteks masyarakat atau sebaliknya mengambil masalahmasalah yang terjadi di masyarakat sebagai bahan untuk belajar
keterampilan dan pengetahuan yang lebih dalam merupakan proses
pembelajaran yang bermakna. Siswa akan lebih cepat menyimpan materi
pembelajaran ke dalam memorinya itu berbasis pengalaman nyata di
masyarakat.
5) Memberikan Pilihan
Setiap orang bersifat unik, berbeda dengan orang lain. Siswa yang
belajar juga demikian. Mereka memiliki variasi pada gaya belajar,
kecepatan belajar, pusat perhatian, dan sebagainya. Menyamaratakan
siswa selama proses belajar-mengajar mungkin akan berdampak pada
hasil belajar. Pembelajaran yang inovatif memberi perhatian pada
keragaman karakteristik siswa itu. Atas dasar itu maka pembelajran
bukan dilakukan seperti yang diinginkan oleh guru, tetapi lebih kepada
apa yang diinginkan oleh siswa.
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Pembelajaran harus menyediakan alternatif yang dipilih oleh siswa.
Proses belajar adalah proses aktif yang harus dilakukan oleh siswa.
Keharusan menyediakan pilihan juga berkait dengan karakteristik
substansi ilmu yang disampaikan dan pengaruh strategi yang digunakan
terhadap retensi siswa. Keterampilan psikomotor, keterampilan kognitif,
keterampilan sosial serta keterampilan memecahkan masalah serta sikap
memiliki strategi pembelajran yang berbeda-beda untuk dapat mencapai
tujuannya.
6) Tersistem
Materi tertentu membutuhkan pengetahuan lain sebagai prasyarat
yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum seseorang dapat
mempelajari materi tersebut. Begitu pula keterampilan-keterampilan
tertentu terutama psikomotor bersifat prosedural, memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan secara sekuensial sebelum dapat
menuntaskannya dengan baik. Suatu pengetahuan prosedural tidak
mungkin dapat dilakukan tanpa dilaksanakan secara berurutan. Setiap
langkah pengetahuan prosedural merupakan prasyarat bagi langkah
berikutnya.
7) Berkelanjutan
Berkelanjutan mengandung pengertian never ending process. Setiap
proses pembelajaran yang dilakukan meletakkan dasar bagi pembelajaran
berikutnya. Setiap konsep yang diperoleh pada pembelajaran sebelumnya
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harus dirangkai secara kontinyu dengan konsep baru yang diperoleh
sehingga membentuk jalinan konsep di dalam benak seseorang.
Belajar sebagai sebuah proses tentu tidak pernah sepotong-sepotong
atau bagian dari penggalan saja. Belajar merupakan rangkaian
pemahaman terhadap
pembelajaran

sesuatu

inovatif

secara

berorientasi

terus-menerus.
pada

Untuk

pembelajaran

itu,
yang

berkelanjuatan sampai pada tingkat kedalaman dan keluasan materi.
2.

Model Pembelajaran Word Square
a.

Pengertian Model Pembelajaran Word Square
Model

melukiskan

pembelajaran
prosedur

merupakan

yang

sistematis

kerangka
dalam

konseptual

yang

mengorganisasikan

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi
sebagai pemandu bagi para perancang desain pembelajaran dan para
pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar
mengajar (Soekamto dan Winataputra, 1997:78-79).
Model sering juga disebut dengan pola. Model di sini adalah sebagai
suatu system yang terdiri atas berbagai komponen yang bertautan satu
sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan (Engkoswara, 1984:5).
Model pembelajaran Word Square merupakan model pembelajaran
yang memadukan teka-teki silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada
namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan
sembarang huruf / angka penyamar atau pengecoh. (Widodo, 2009.
Model Pembelajaran Word Square. http://wordpress.com).
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b. Media dan Langkah-langkah Model Pembelajaran Word Square
Dalam penggunaan model pembelajaran Word Square perlu
diperhatikan media yang akan digunakan dan langkah-langkah yang
harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar menggunakan model
pembelajaran Word Square.
Media pembelajaran Word Square adalah membuat kotak sesuai
keperluan dan buat soal sesuai Kompetensi Dasar (Suyatno, 2009: 130).
Langkah-langkah pembelajaran Word Square sebagai berikut:
1) Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai.
2) Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh.
3) Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai
jawaban.
4) Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.
c.

Kelebihan Model Pembelajaran Word Square

1) Kegiatan tersebut mendorong pemahaman siswa terhadap materi
pelajaran.
2) Melatih untuk berdisiplin.
d. Kekurangan Model Pembelajaran Word Square
1) Mematikan kreatifitas siswa.
2) Siswa tinggal menerima bahan mentah.
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3.

Model Pembelajaran Ceramah
Ceramah didefinisikan sebagai usaha guru menyampaikan materi
pelajaran,

lewat

kegiatan

berbicara,

kadang-kadang

diselingi

menggunakan papan tulis dan kapur, sementara itu para siswa
mendengarkan dengan tertib dan sesekali mereka membuat catatancatatan (Sudaryo, 1990: 25-26).
Dalam menerapkan model ceramah Djusuf Djadjadi Sastra
menyatakan dalam tabel berikut :
Tabel 1. Penerapan Model Pembelajaran Ceramah di Kelas
No.
1.

2.

3.

Guru
Berbicara sepanjang
pelajaran tersedia.

Aktif
sendiri
pelajaran.

waktu

sepanjang

jam

waktu

Guru menentukan semua kegiatan yang
harus dilaksanakan siswa.

4.

Menempati suatu kedudukan yang tetap
( di belakang meja guru ).

5.

Komunikasi searah, yaitu guru kepada
siswa saja.

Sumber : Sudaryo, 1990

Siswa
Mendengarkan atau
mencatat
uraian
yang diberikan guru
sepanjang waktu.
Pasif dalam artian
tidak
diberikan
kesempatan untuk
bertanya,
mengemukakan
pendapat
atau
bergerak keluar dari
kursinya.
Mengikuti
segala
sesuatu
yang
diterapkan
oleh
guru.
Menempati tempat
duduk yang tetap
sepanjang waktu.
Komunikasi searah,
yaitu guru kepada
siswa saja.
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Kelebihan model ceramah adalah murah biayanya karena media
pengajaran yang digunakan cukup guru, mudah mengulanginya kembali
kalau diperlukan, sebab guru sudah menguasai apa yang telah
diceramahkan, dengan penguasaan yang baik dan persiapan guru yang
cermat bahan materi dapat disampaiakan dengan cara yang menarik,
lebih mudah diterima dan diingat siswa, memberi peluang kepada siswa
untuk melatih pendengaran, dan siswa dilatih untuk menyimpulkan
pembicaraan yang panjang menjadi inti.
Kekurangan model ceramah adalah tidak semua siswa mempunyai
daya tangkap yang baik, sehingga akan menimbulkan verbalisme, agak
sulit bagi siswa untuk menganalisis materi yang diceramahkan bersamasama dengan kegiatan mendengarkan penjelasan atau ceramah guru, dan
tidak memberikan kesempatan ke siswa untuk tahu apa yang disebut
“belajar” dan “berbuat”, tidak semua guru pandai melaksanakan ceramah
sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai, menimbulkan rasa
bosan, sehingga materi tidak diperhatikan, dan menjadikan siswa malas
membaca isi buku, mereka mengandalkan suara guru saja.
Model

pembelajaran

Word

Square

dalam

penelitian

ini

diperbandingkan dengan model pembelajaran ceramah. Dalam konteks
ini, model pembelajaran yang biasa dilaksanakan guru sehari-hari. Model
ceramah

digambarkan

sebagai

model

atau

strategi

ekspositori.

Pembelajaran model ini terpusat pada guru (teacher-centered instruction)
dan menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, siswa
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sebagai objek yang harus menerima yang diberikan guru. Guru aktif
memberikan informasi terperinci dalam bentuk ceramah tentang bahan
pengajaran.
Tujuan utama pengajaran ini adalah memindahkan pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Hal yang esensial pada bahan
pengajaran harus dijelaskan kepada siswa (Dimyati, 1999: 58).
Peranan guru yang penting adalah menyusun program belajar,
memberi informasi yang benar, memberi fasilitas belajar yang baik,
membimbing siswa dalam memperoleh informasi yang benar, dan
menilai pemerolehan informasi. Sedang peranan penting siswa yaitu
mencari informasi yang benar, memakai media dari sumber yang benar,
dan menyelesaikan tugas sehubungan dengan tugas dari guru. Adapun
hasil belajar yang dievaluasi adalah luas dan jumlah pengetahuan ,
keterampilan, dan nilai yang dikuasai siswa. Pada umumnya alat evaluasi
hasil belajar adalah tes yang telah dibakukan atau tes buatan guru
(Dimyati, 1990: 158-159).
B. KERANGKA BERPIKIR
Banyak siswa yang menganggap pelajaran Sosiologi itu membosankan,
susah dipahami karena konsep-konsep yang dipelajari masih bersifat abstrak
dan masih dalam tataran ide atau gagasan. Untuk itu guru Sosiologi dituntut
untuk dapat membuat model pembelajaran yang efektif yang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar Sosiologi dan dapat
menjabarkan konsep yang bersifat abstark menjadi sesuatu yang lebih nyata
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atau konkret, hal ini mutlak dilakukan oleh guru agar siswa dapat mencapai
hasil belajar yang lebih tinggi pada mata pelajaran Sosiologi, siswa betulbetul memahami materi yang diajarkan guru dan menghindari kebosanan
sehingga siswa antusias dalam mengikuti pelajaran. Oleh karena itu guru
harus pandai memilih model pembelajaraan yang sesuai dengan materi
pelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Sosiologi.
Dalam penelitian ini model pembelajaran yang digunakan adalah model
pembelajaran Word Square dan model pembelajaran ceramah. Adapun
kelebihan dari model pembelajaran Word square adalah mendorong
pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan melatih untuk berdisiplin,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar
sosiologi. Model pembelajran Word Square juga mempunyai kekurangan
yaitu mematikan kreatifitas siswa dan siswa tinggal menerima bahan mentah.
Sementara kelebihan model pembelajaran ceramah adalah murah
biayanya, mudah mengulanginya kembali, lebih mudah diterima dan diingat
siswa, memberi peluang kepada siswa untuk melatih pendengaran, dan siswa
dilatih untuk menyimpulkan pembicaraan yang panjang menjadi inti.
Kekurangan model ceramah adalah agak sulit bagi siswa untuk menganalisis
materi yang diceramahkan, menimbulkan rasa bosan dan menjadikan siswa
malas membaca isi buku. Kelebihan dan kekurangan model ceramah dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa.

20

Gambar 1. Kerangka Berpikir
Model Pembelajaran

Word Square

Ceramah

Kelebihan Word Square :
- Mendorong pemahaman
siswa terhadap materi
pelajaran.
- Melatih untuk berdisiplin.
Kekurangan Word square :
- Mematikan
kreatifitas
siswa.
- Siswa tinggal menerima
bahan mentah.

Kelas Eksperimen

Kelebihan ceramah :
- Murah biaya
- Mudah mengulanginya
- Mudah diterima dan
diingat siswa
- Melatih pendengaran
Kekurangan ceramah :
- Agak sulit bagi siswa
untuk menganalisis materi
yang diceramahkan.
- Menimbulkan rasa bosan.
- Menjadikan siswa malas
membaca buku

Kelsa Kontrol

Hasil Belajar
Siswa
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C. HIPOTESIS
Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada perbedaan hasil belajar siswa
kelas XI pada mata pelajaran Sosiologi yang menggunakan model
pembelajaran Word Square dengan model pembelajaran ceramah di SMA
Negeri 1 Tayu.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPS-1 dan XI IPS-2 SMA N 1
Tayu, yang terletak di Desa Jepat Lor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati,
pada semester gasal tahun 2010 / 2011, yaitu pada tanggal 10 Oktober sampai
dengan 10 November 2010.
B. Populasi dan Sampel
1.

Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (arikunto, 2008 :
108) populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA
Negeri 1 Tayu yang terdiri dari kelas XI IPS-1 sampai dengan XI IPS-4
yang keseluruhan berjumlah 146 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Jumlah Populasi Kelas XI IPS
Kelas

Jumlah Siswa

XI IPS-1

37

XI IPS-2

37

XI IPS-3

36

XI IPS-4

36

Jumlah

146

Sumber : Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 1 Tayu
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2.

Sampel Penelitian
Sampel adalah

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti

(Arikunto, 2005: 131). Dengan memperhatikan terbatasnya waktu, tenaga
dan biaya yang tersedia, maka penelitian ini menggunakan penelitian
sampel. Penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan
subyek di dalam populasi benar-benar homogen (sama).
Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Cluster Random Sampling, yaitu dalam pengambilan kelompok
sampel dilakukan secara random yaitu secara acak dipilih dua kelas
sebagai sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari teknik
Cluster Random Sampling, maka yang terpilih adalah kelas XI IPS-2
yang berjumlah 37 sebagai kelas eksperimen dan XI IPS-1 yang
berjumlah 37 sebagai kelas kontrol. Hal ini dikarenakan kedua kelas
tersebut mempunyai ciri-ciri yang relatif sama, yaitu :
1. Siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama.
2. Siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada kelas yang sama.
3. Siswa mendapat waktu pelajaran yang sama.
Sampel yang terpilih dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Sampel kelas XI IPS-2 dan kelas XI IPS-1
No.

Kelas

Jumlah Siswa

Keterangan

1.

XI IPS-2

37

Kelas eksperimen

2.

XI IPS-1

37

Kelas kontrol

Sumber : Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 1 Tayu
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C. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel sebagai berikut :
1.

Variabel bebas (x) : model pembelajaran Word Square dan model
pembelajaran ceramah.

2.

Varibel Terikat (y) : hasil belajar siswa.

D. Rancangan dan Prosedur Penelitian
1.

Rancangan Penelitian
Dalam rancangan ini sekelompok subjek yang diambil dari
populasi tertentu dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai
variabel perlakuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian
kedua kelompok dikenai pengukuran yang sama. Perbedaan yang timbul
dianggap bersumber pada variabel perlakuan. Rancangan ini dapat
dilukiskan seperti tabel di bawah ini.
Tabel 4. Rancangan Penelitian
Kelas

Kondisi Awal

Treatment

Eksperimen

X

Kontrol

Y

Tes Hasil Belajar

Sumber : Prosedur Penelitian (Arikunto, 2007: 3)
Keterangan :
X

= Pembelajaran dengan menggunakan model Word Square

Y

= Pembelajaran dengan menggunakan model ceramah
= Kondisi awal kedua kelompok
= Tes hasil belajar siswa
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2. Prosedur Penelitian
Penelitian eksperimen ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan
menggunakan model pembelajaran Word Square, atas izin Kepala SMA
Negeri 1 Tayu. Penelitian ini dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan pada
tanggal 10 Oktober sampai dengan 10 November 2010.
a.

Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, peneliti melakukan uji kesamaan dua varians

data antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga kedua
kelompok diasumsikan sama (perhitungan dapat dilihat pada lampiran
halaman 81).
1)

Uji Kesamaan Dua Varians Data Nilai Awal antara Kelompok
Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai

berikut :

F

Varians terbesar
Varians terkecil

Pasangan hipotesis yang diuji adalah :
Ho :

=

Ha :

≠

Kriteria pengujian Ho diterima jika

<

dengan α

: 5 % (Sudjana, 2001: 273).
Kriteria kedua kelompok mempunyai varians yang sama adalah
kriteria jika

<

. Dari perhitungan data nilai awal antara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh

kelompok
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eksperimen adalah 115,92 dan kelompok kontrol adalah 135,76 sehingga
diperoleh

sebesar 1,171. Untuk taraf signifikan 5% dengan dk

pembilang 36 dan dk penyebut 36 diperoleh
Kriteria pengujian Ho diterima apabila
terbukti

≤

sebesar 1,94.
≤

Karena

maka Ho diterima yang berarti antara

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol mempunyai varians
yang sama. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 5.
Tabel 5. Analisis Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Nilai Awal
antara Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Kelompok

dk

Eksperimen

115,92

Kontrol

135,76

Kriteria
Varians

36

1,171

1,94

yang
sama

Sumber : Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Nilai Awal antara
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
2)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun pada setiap

Kompetensi Dasar (KD). RPP tersebut berisi rencana kegiatan
pembelajaran dalam setiap KD, sumber belajar yang digunakan dan
media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.
3)

Model Pembelajaran yang Digunakan
Model pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan model

pembelajaran Word Square pada kelompok eksperimen dan model
pembelajaran ceramah pada kelas kontrol pada materi Konflik dan
Integrasi Sosial.
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4)

Alat Evaluasi
Alat evaluasi yang disusun berupa tes obyektif yaitu soal pilihan

ganda dengan empat pilihan jawaban untuk kelas eksperimen maupun
kelas kontrol. Tes tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan
kognitif siswa. Sebelum instrumen tes digunakan maka dilakukan uji
coba terlebih dahulu pada soal tes tersebut. Uji coba tes ini bertujuan
untuk mengetahui apakah tes tersebut layak digunakan untuk mengambil
data atau tidak.
b.

Tahap Pelaksanaan
Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang telah

direncanakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada
penelitian ini kelas yang diajar menggunakan model pembelajaran Word
Square yaitu kelas XI IPS-2, sedangkan yang diajar menggunakan model
pembelajaran ceramah yaitu kelas XI IPS-1. Masing-masing kelas
mendapat materi dan jumlah jam pelajaran yang sama yaitu 4 x
pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 45 menit setiap pertemuan. Adapun
pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :
1)

Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen
1.1) Pertemuan Pertama
a)

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam
serta mengabsen kehadiran siswa, serta memperkenalkan
diri.
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b) Guru menjelaskan model Word square yang diterapkan
dalam pembelajaran.
c)

Guru menyampaikan pokok bahasan yang dipelajari
yaitu materi Konflik dan Integrasi Sosial mengenai
Konflik Sosial, Kekerasan, dan Integrasi sosial.

d) Guru membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran
yang menggunakan model pembelajaran Word Square.
e)

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi Konflik dan Integrasi Sosial
yang belum dipahami.

f)

Guru menutup pelajaran dengan memberikan tugas
kepada siswa untuk membaca materi selanjutnya.

1.2) Pertemuan Kedua
a)

Guru membuka pelajaran dengan memberikan semangat
kepada siswa agar proses belajar mengajar berjalan
dengan baik.

b) Guru bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi
sebab-sebab terjadinya Konflik Sosial.
c)

Guru menjelaskan tentang pokok bahasan yang akan
dipelajari yaitu materi Konflik dan Integrasi Sosial
mengenai teori-teori kekerasan.

d) Guru memberikan soal-soal dalam bentuk Word Square
dengan

tujuan

untuk

mengetahui

sejauh

mana
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pengetahuan siswa tentang materi yang dipelajari dan
membuat siswa antusias mengikuti pelajaran Sosiologi.
e)

Guru menutup pelajaran dengan memberikan tugas
kepada siswa untuk mengerjakan LKS.

1.3) Pertemuan Ketiga
a)

Guru membuka pelajaran dengan memberikan semangat
kepada siswa agar proses belajar mengajar berjalan
dengan baik.

b) Guru bersama siswa membahas soal-soal dari LKS yang
pada pertemuan sebelumnya digunakan sebagai tugas.
c)

Guru menguraikan syarat-syarat dan bentuk-bentuk
integrasi sosial.

d) Guru memberikan soal-soal dalam bentuk Word Square
dengan

tujuan

untuk

mengetahui

sejauh

mana

pengetahuan siswa tentang materi yang dipelajari dan
membuat siswa antusias mengikuti pelajaran Sosiologi.
e)

Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa belajar
untuk persiapan melaksanakan tes hasil belajar pada
pertemuan yang akan datang.

1.4) Pertemuan Keempat
a)

Guru membuka pelajaran dengan memberikan semangat
kepada siswa agar proses belajar mengajar berjalan
dengan baik.
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b) Guru

memberikan

soal-soal

hasil

belajar

untuk

mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa mengenai
materi Konflik dan Integrasi Sosial yang telah dipelajari.
c)

Guru menutup pelajaran dan menyampaikan terima kasih
kepada siswa atas partisipasinya selama penelitian
berlangsung.

2)

Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelompok Kontrol
2.1) Pertemuan Pertama
a)

Guru membuka pelajaran dan memperkenalkan diri
terlebih dahulu serta mengabsen kehadiran siswa.

b) Guru menjelaskan tentang pokok bahasan yang akan
dipelajari yaitu materi Konflik dan Integrasi Sosial.
c)

Guru menyampaikan pokok bahasan yang dipelajari
yaitu materi Konflik dan Integrasi Sosial mengenai
Konflik Sosial, Kekerasan, dan Integrasi sosial.

d) Siswa disuruh mencatat poin-poin yang penting dari
materi yang telah dijelaskan.
e)

Guru menutup pelajaran dengan memberikan tugas
kepada siswa untuk membaca materi selanjutnya.

2.2) Pertemuan Kedua
a)

Guru membuka pelajaran dan menanyakan kesiapan
siswa untuk memulai proses belajar mengajar.
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b) Guru

menyuruh

siswa

mengerjakan

LKS

untuk

mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari.
c)

Guru bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi
sebab-sebab terjadinya Konflik Sosial.

d) Guru menjelaskan tentang pokok bahasan yang akan
dipelajari yaitu materi Konflik dan Integrasi Sosial
mengenai teori-teori kekerasan.
e)

Guru menutup pelajaran dan menyuruh siswa untuk
mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan
selanjutnya.

2.3) Pertemuan Ketiga
a)

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam
serta menanyakan kehadiran siswa.

b) Guru menjelaskan sub pokok bahasan mengenai syaratsyarat dan bentuk-bentuk integrasi sosial.
c)

Siswa diminta untuk menuliskan ringkasan mengenai
materi yang telah dijelaskan.

d) Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa belajar
untuk persiapan melaksanakan tes hasil belajar pada
pertemuan yang akan datang.
2.4) Pertemuan Keempat
a)

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam
serta memeriksa kehadiran siswa.
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b) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi
yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya.
c)

Guru

memberikan

soal-soal

hasil

belajar

untuk

mengetahui sejauh mana materi yang dapat diserap siswa
dari proses pembelajaran.
d) Guru menutup pelajaran dan menyampaikan terima kasih
kepada siswa atas partisipasinya selama penelitian
berlangsung.
E. Metode Pengumpulan Data
1.

Metode Tes
Metode tes ini digunakan untuk mendapatkan data evaluasi hasil
belajar dalam pembelajaran mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas XI
IPS-1 dan XI IPS-2 di SMA Negeri 1 Tayu. Adapun tes yang digunakan
adalah obyektif tes dengan skor satu (1) untuk jawaban benar dan skor
nol (0) untuk jawaban salah.

2.

Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar nama
siswa dan nilai ulangan tengah semester yang akan digunakan.

F. Analisis Uji Coba Soal
1.

Validitas Butir Soal
Validitas adalah suatu ukuran yang menujukan tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila
mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkapkan data
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variabel yang diteliti. Jenis validitas dalam penelitian ini yaitu content
validity. Content validity, yang juga disebut validitas isi, yang digunakan
dalam

pengukuran-pengukuran

terhadap

kemajuan

belajar

atau

achievements. Tes kemajuan belajar bermaksud mengetahui apa yang
sudah diketahui oleh anak-anak setelah sekian lama mengikuti pelajaranpelajaran tertentu dalam suatu sekolah (Hadi, 2000: 115).
Rumus yang digunakan untuk mencari validitas instrument tes
adalah rumus koefisien korelasi biserial, yaitu :

rpbis

Mp Mt
St

p
q

Keterangan :
= koefisien biserial
Mp

= rata-rata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item
yang dicari validasi

Mt

= rerata skor total

St

= standar deviasi dari skor total

P

= proporsi siswa yang menjawab benar

q

= proposi siswa yang menjawab salah
(q = 1-p) (Arikunto, 2002 : 97).
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Berdasarkan uji coba soal yang telah dilaksanakan di kelas XI IPS4 dengan n : 36 diperoleh

adalah 0,494. Maka diperoleh harga

3,316 sedangkan pada taraf signifikan 5% diperoleh
2,032. Kriteria soal valid apabila

>

sebesar

. Maka dari 20 soal yang

diujikan diperoleh soal valid sebanyak 18 soal, yaitu : no 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 dan 20. Sedangkan soal yang tidak
valid sebanyak 2 soal, yaitu : no 7 dan 15.
2.

Tingkat Kesukaran Butir Soal
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak
terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk
mempertinggi usaha memecahkan soal tersebut, sebailknya soal yang
terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak
mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangakauannya.
Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut
indeks kesukaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks
kesukaran butir soal adalah :

IK

JB A
JSA

JB B
JSB

Keterangan :
IK = indeks kesukaran
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J

jumlah yang benar pada soal kelompok atas

J

= jumlah yang benar pada soal kelompok bawah

J

= jumlah siswa pada kelompok atas

J

= jumlah siswa pada kelompok bawah (Arikunto, 2002: 2008).
Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

IK = 0,00

= soal terlalu sukar

0,00 < IK

≤ 0,30

= soal sukar

0,30 < IK

≤ 0,70

= soal sedang

0,70 < IK

≤ 1,00

= soal mudah

IK = 1,00

= soal terlalu mudah (Suherman, 1990: 213).

Dari 20 soal yang diuji cobakan, ada yang termasuk dalam kategori
sukar, sedang dan mudah. Tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel
6 berikut :
Tabel 6. Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba
Tingkat Kesukaran
Mudah

Nomor Soal

Jumlah Soal

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,

9

dan 19
Sedang

2, 9, 10, 11, 12 dan 20

6

Sukar

13, 15, 16, 17 dan 18

5

Jumlah
Sumber : Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba
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3.

Daya Pembeda Soal
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk
membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang
berkemampuan rendah. Adapun yang menunjukkan besarnya daya
pembeda disebut indeks diskriminasi maka semakin tinggi daya pembeda
soalnya, semakin baik kualitasnya (Arikunto, 2002: 213).
Dengan langkah-langkah menghitung daya pembeda sebagai berikut:
1. Seluruh kelompok tes dibagi 2 kelompok yaitu atas dan bawah.
2. Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari skor teratas sampai
terbawah.
3. Menghitung indeks diskriminasi atau daya pembeda soal dengan
rumus sebagai berikut :

DP

JB A JB B
JSA

Keterangan :
DP = daya pembeda
J

jumlah yang benar pada soal kelompok atas

J

= jumlah yang benar pada soal kelompok bawah

J

= jumlah siswa pada kelompok atas
Daya pembeda dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

DP

≤ 0,00

= sangat jelek
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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

(Suherman, 1990 : 201)
Perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Rekapitulasi Daya Pembeda Hasil Uji Coba Instrumen
No.

Instrumen

Kriteria

Baik
Cukup
1.
Soal uji coba
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
4, 9 dan 12
10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 dan
20
Sumber : Perhitungan Daya Pembeda Hasil Uji Coba Instrumen
4.

Analisis Reliabilitas Soal
Reliabilitas menujukan bahwa suatu instrumen cukup dapat
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena
instrumen sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang
reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Arikunto,
1997: 192). Rumus yang digunakan adalah K-R.21:

r11

k
k -1

1-

M(k - M)
k Vt
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Keterangan :
= reliabiltas instrumen
k

= banyaknya butir soal

M

= rata-rata skor total
= varians total

Tabel 8. Kriteria Reliabilitas
Interval
≤ 0,2

Kriteria
Sangat rendah

0,2 <

≤ 0,4

Rendah

0,4 <

≤ 0,6

Sedang

0,6 <

≤ 0,8

Tinggi

0,8 <

≤ 1,0

Sangat tinggi

Sumber : Arikunto, 2002
Dari analisis uji coba soal diperoleh
sebesar 11,64, sedangkan harga
berada pada interval 0,6 <

sebesar 15,453 dan M

sebesar 0,721 karena

= 0,721

≤ 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa

instrumen tersebut pada kriteria tinggi dan sudah reliabel.
Berdasarkan hasil analisis validitas, tingkat kesukaran soal, daya
pembeda soal dan reliabilitas maka soal yang digunakan dalam penelitian
ini adalah soal yang dinyatakan valid dan reliabel. Adapun untuk taraf
kesukaran soal dilihat komposisinya antara soal yang sukar, sedang dan
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mudah. Sedangkan soal yang digunakan dalam penelitian ini memiliki
komposisi daya pembeda cukup dan baik.
Soal yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9
di bawah ini :
Tabel 9. Soal yang Digunakan dan Tidak Digunakan
Jenis Soal

Pilihan Ganda

Nomor Butir Soal / Kriteria
Digunakan

Tidak digunakan

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,

7 dan 15

10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19 dan 20
Jumlah

18

2

Sumber : Perhitungan Validitas dan Reliabilitas
G. Metode Analisis Data
Analisis data akhir ditujukan untuk mengetahui kondisi akhir hasil
belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data yang
digunakan adalah data hasil tes kemampuan kognitif.
Analisis Data Nilai Akhir Siswa
Analisis ini digunakan untuk mengetahui nilai akhir baik pada kelompok
eksperimen maupun kelompok kontrol, sehingga dari nilai tersebut dapat
dibandingkan nilai akhir pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Sebelum uji t dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data.
Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui bahwa data kedua kelompok
berdistribusi normal. Apabila data kedua kelompok berdistribusi normal maka
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dapat dilakukan uji t. Adapun rumus yang digunakan dalam uji normalitas
adalah sebagai berikut :

k
2

Oi

i 1

Ei

2

Ei

Keterangan :
²

= nilai hasil perhitungan

k

= jumlah kelas interval

i

= banyak kelas

Oi

= frekuensi hasil pengamatan

Ei

= frekuensi yang diharapkan
Jika

<

dengan α = 5 %, dk = k-3 maka data

berdistribusi normal (Sudjana, 2001: 273).
Setelah dilakukan uji normalitas, untuk mengetahui perbedaan hasil
belajar Sosiologi mana yang lebih baik antara kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol, dilakukan dengan menggunakan rumus t.
Rumus statistik yang digunakan adalah :

t

x1 x 2
1 1
s
n1 n 2

dengan

s

n1 1 s12 n 2 1 s22
n1 n 2 2

Keterangan :
: mean kelompok eksperimen
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: mean kelompok kontrol
: jumlah sampel kelompok eksperimen
: jumlah sampel kelompok kontrol
: varians gabungan
: varians kelompok eksperimen
: varians kelompok kontrol
Untuk uji perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimen dan
kelompok

kontrol

yaitu

kriteria

dengan α = 5% dan dk =
239-240).

Ha

diterima

jika

t

(Sudjana, 1996 :
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Dalam hasil penelitian ini akan dijelaskan hal mengenai gambaran umum
obyek penelitian, kondisi sekolah, pelaksanaan penelitian, hasil belajar siswa
dan hasil angket tanggapan siswa. Untuk pembahasan selengkapnya adalah
sebagai berikut :
1.

Gambaran Umum Obyek Penelitian
a.

Identitas Sekolah
1) Nama Sekolah

: SMA Negeri 1 Tayu

2) Nomor Statistik Sekolah

: 301031819005

3) Status Sekolah

: Negeri

4) Alamat Sekolah

:

Jl.

Panglima

Diponegoro

60,

Kelurahan Jepat Lor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi
Jawa Tengah 59155.
b. Kondisi Sekolah
1) Jumlah kelas
Dari tabel diketahui bahwa jumlah kelas di SMA Negeri 1 Tayu
sebanyak 24 ruang, terbagi dalam kelas X, XI, dan XII yang masingmasing berjumlah 8 kelas.
2) Sarana
Selain ruang kelas di SMA Negeri 1 Tayu juga dilengkapi dengan
sarana pendukung kegiatan lainnya, seperti ruang laboratorium,
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perpustakaan, ruang guru, ruang serba guna, ruang UKS, ruang BP / BK,
ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang OSIS, aula, lapangan basket,
lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan upacara, mushola, koperasi
/ toko, kamar mandi / WC dan tempat parkir seperti yang terdaftar pada
tabel 10. Semua sarana tersebut disediakan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Tayu.
Tabel 10. Kondisi SMA Negeri 1 Tayu
No.
Keterangan
1. Ruang / gedung
a. Ruang kelas
b. Laboratorium kimia
c. Laboratorium fisika
d. Laboratorium biologi
e. Laboratorium bahasa
f. Laboratorium komputer
g. Ruang perpustakaan
h. Ruang serba guna
i. Ruang UKS
j. Ruang BP / BK
k. Ruang kepala sekolah
l. Ruang guru
m. Ruang TU
n. Ruang OSIS
o. Gudang
p. Aula
2. Lapangan
a. Lapangan basket
b. Lapangan voli
c. Lapangan sepak bola
d. Lapangan upacara
3. Sarana yang lain
a. Mushola
b. Koperasi / toko
c. Kamar mandi / WC
d. Tempat parker
Sumber : Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 1 Tayu

Jumlah
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
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3) Pendidik dan Staf Guru
Tabel 11. Pendidik dan Staf Guru di SMA Negeri 1 Tayu
No.
Mata Pelajaran yang Diajarkan dan Tugas Lain
1.
Kepala Sekolah
2.
BP / BK
3.
Biologi
4.
Pkn
5.
Matematika
6.
Bahasa Inggris
7.
Kimia
8.
Sejarah
9.
Akuntansi
10. Bahasa Indonesia
11. Geografi
12. Orkes
13. Pendidikan Seni
14. Ekonomi
15. Fisika
16. Sosiologi
17. Pendidikan Agama Kristen
18. Pendidikan Agama Islam
19. Bahasa Perancis
20. Bahasa Jawa
21. TIK
22. Pendidikan Agama Budha
Sumber : Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 1 Tayu

Jumlah
1
5
3
3
5
5
5
3
1
4
2
4
3
3
6
3
1
3
1
1
1
1

Dari tabel 11 diketahui bahwa jumlah tenaga pengajar mata pelajaran
sosiologi di SMA Negeri 1 Tayu sebanyak 3 orang. Pembagian jatah
kelas mengajar yaitu satu guru mengajar mata pelajaran Sosiologi dikelas
X secara keseluruhan. Sedang dua guru yang lain mengajar di kelas XI
dan XII.
2.

Pelaksanaan Penelitian
Pada prinsipnya, kedua kelompok baik kelompok eksperimen
maupun kelompok kontrol dalam pelaksanaannya melalui dua tahap yang
sama yaitu pembelajaran pada pokok bahasan Konflik dan Integrasi
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Sosial dan pelaksanaan tes. Akan tetapi terdapat perbedaan yang
mendasar dari kedua kelompok yaitu dalam perlakuan yang diberikan
pada saat pembelajaran. Pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Word Square,
sedangkan pada kelompok kontrol dalam proses pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran ceramah.
a.

Proses Pembelajaran di Kelas Eksperimen
Proses pembelajaran pada kelas XI IPS-2 sebagai kelompok

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Word Square.
Materi yang diberikan adalah materi Konflik dan Integrasi Sosial yang
dilaksanakan dalam empat kali pertemuan sebanyak 8 jam pelajaran.
Dalam proses pembelajaran langkah-langkah yang dilakukan pertama
kali adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemudian dalam pembelajaran ini guru
memberikan apersepsi (awalan) untuk mengetahui sejauh mana
pengetahuan siswa tentang materi Konflik dan Integrasi Sosial serta
dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya guru memberikan penjelasan
secara lisan dengan menggunakan PowerPoint, siswa diminta untuk
meringkas materi yang telah dijelaskan dan mempresentasikan. Kegiatan
selanjutnya guru memberikan soal-soal tentang materi Konflik dan
Integrasi Sosial dalam bentuk Word Square dan siswa disuruh untuk
maju kedepan membacakan soalnya kemudian siswa itu menjawab
dengan memberi warna pada jawaban yang sudah tersedia. Disini
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peneliti menerapkan model pembelajaran Word square sebagai variasi
dalam proses pembelajaran dengan harapan agar siswa lebih tertarik dan
semangat dalam mengerjakan soal yang diberikan serta menarik minat
siswa dalam belajar Sosiologi.
Dalam penerapan model pembelajaran Word Square peneliti
mengambil data hasil belajar siswa yang dalam evaluasinya soal yang
diberikan berbentuk obyektif tes yaitu pilihan ganda dengan empat
pilihan jawaban. Contoh kegiatan pembelajaran pada kelompok
eksperimen (lihat lampiran halaman 99 pada gambar 2 dan gambar 3).
b. Proses Pembelajaran di Kelas Kontrol
Proses pembelajaran pada kelas XI IPS-1 sebagai kelas kontrol
dilakukan dengan cara menerapkan model pembelajaran ceramah. Pada
awal pertemuan guru memulai dengan memberikan apersepsi (awalan)
untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa tentang materi
Konflik dan Integrasi Sosial. Selanjutnya guru memberikan penejelasan
secara lisan, siswa diminta untuk meringkas materi yang telah dijelaskan.
Kegiatan selanjutnya guru menyuruh siswa untuk mengerjakan Lembar
Kegiatan Siswa (LKS). Contoh kegiatan pembelajaran pada kelompok
kontrol (lihat lampiran halaman 100 pada gambar 4 dan gambar 5).
3.

Analisis Hasil Uji Normalitas Data Nilai Akhir antara Kelompok
Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui bahwa data
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal.
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Berdasarkan perhitungan uji normalitas nilai akhir kelompok
eksperimen diperoleh harga

adalah 7,5953 dan

untuk taraf signifikan 5 % dengan dk=3 adalah 7,81. Karena

<

, maka data berdistribusi normal.
Dari hasil perhitungan uji normalitas nilai akhir kelompok kontrol

diperoleh harga
Karena

adalah 4,9412 dan

<

adalah 7,81.

, maka data berdistribusi normal.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil uji normalitas data nilai akhir
lihat tabel 12.
Tabel 12. Analisis Hasil Uji Normalitas Data Nilai Akhir
Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Kelompok
Data
dk
Eksperimen
Nilai akhir
7,5953
3
7,81
Kontrol
Nilai akhir
4,9412
Sumber : Perhitungan Uji Normalitas Data Nilai Akhir
Eksperimen dan Kelompok Kontrol
4.

Kelompok
Kriteria
Normal
Kelompok

Uji Perbedaan Dua Rata-rata Nilai Akhir antara Kelompok
Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Uji Perbedaan Dua Rata-rata Nilai Akhir antara Kelompok
Eksperimen dan Kelompok Kontrol. Berdasarkan perolehan rata-rata
nilai akhir kelompok eksperimen sebesar 78,23 dan rata-rata nilai akhir
kelompok kontrol sebesar 74,02 kemudian

= 79,5240 dan

32,6716 serta

= 37 dan

sedangkan

pada taraf signifikan 5% dengan dk=72. Dengan

demikian

= 2,414 >

= 37, maka diperoleh harga

=
2,414

(dk=72) = 1,67 yang berarti ada
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perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol. Dengan melihat rata-rata hasil belajar kelompok
eksperimen sebesar 78,23 dan rata-rata hasil belajar kelompok kontrol
sebesar 74,02, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar
kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol.
B. Pembahasan
Hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan seluruh rangkaian
penelitian mengenai kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model
pembelajaran Word Square dan ceramah akan disajikan di dalam pembahasan
berikut yang menguraikan tentang hasil belajar yang dicapai dan perbedaan
hasil belajar mata pelajaran Sosiologi.
1.

Pembelajaran dengan Menggunakan Model Pembelajaran Word
Square
Pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen adalah model
pembelajaran Word Square. Model pembelajaran Word square
merupakan salah satu dari sekian banyak model pembelajaran yang dapat
dipergunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model
pembelajaran ini merupakan kegiatan belajar mengajar dengan cara guru
memberikan soal yang harus dijawab oleh siswa dengan cara memberi
warna yang mereka inginkan pada kotak jawaban yang sudah disediakan .
Hasil belajar yang dicapai siswa diperoleh rata-rata sebesar 78,2
pada kelompok eksperimen, pembelajarannya melibatkan siswa secara
aktif dalam menjawab pertanyaan, dilakukan dalam suasana yang
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menyenangkan karena siswa dalam menjawab pertanyaan dapat memilih
warna-warna yang mereka inginkan sehingga siswa merasa tertarik untuk
memperhatikan materi pelajaran dan untuk mendorong pemahaman siswa
terhadap materi pelajaran. Selain itu, penurunan jumlah siswa yang
mengantuk selama proses belajar mengajar berlangsung disebabkan
karena unsur permainan yang terdapat pada model pembelajaran Word
Sqaure. Hal ini sesuai dengan pendapat Skinner yang dikutip dari
bukunya Achmad Rifa’i yang berjudul Psikologi Pendidikan (2009: 106)
yang menyatakan bahwa aliran behavioristik dalam belajar adalah hasil
belajar (perubahan perilaku) itu tidak disebabkan oleh kemampuan
internal manusia (insight), tetapi karena faktor stimulus yang
menimbulkan respons. Untuk itu, agar aktivitas belajar siswa di kelas
dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka stimulus harus
dirancanag sedemikian rupa (menarik dan spesifik) sehingga mudah
direspons oleh siswa. Oleh karena itu siswa akan memperoleh hasil
belajar, apabila dapat mencari hubungan stimulus (S) dan respons (R)
tersebut. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa stimulus yang
diberikan kepada siswa yang berupa model pembelajaran Word Square
yang dirancang seperti permainan dapat direspons baik oleh siswa,
sehingga menyebabkan siswa menjadi tertarik untuk memperhatikan
materi pelajaran yang diberikan dan memperoleh hasil belajar yang lebih
baik.
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2.

Pembelajaran dengan Menggunakan Model Pembelajaran Ceramah
Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ceramah
pada kelompok kontrol, siswa memperoleh informasi hanya melalui
materi yang diberikan oleh guru. Kemampuan yang dimiliki siswa
terhadap penguasaan materi hanya sebatas hafalan saja, siswa memiliki
keterbatasan dalam kreatifitas berpikir dan melakukan apa yang disebut
belajar dan berbuat, sehingga pengetahuan yang dimiliki hanya secara
tekstual tanpa didukung pengetahuan secara kontekstual. Sumber-sumber
belajar yang digunakan kurang bervariasi (sebatas buku paket dan guru).
Pembelajaran pada kelompok kontrol lebih didominasi oleh keaktifan
guru.
Hasil belajar yang dicapai siswa diperoleh rata-rata sebesar 74,0
pada kelompok kontrol, siswa kurang memiliki kesan yang baik terhadap
pembelajaran

yang

berlangsung.

Mereka

menganggap

pelajaran

berlangsung membosankan.
Dalam melakukan pembelajaran guru mengalami kesulitan untuk
mengetahui tingkat pemahaman siswa. Karena siswa masih sulit untuk
berkomunikasi dengan guru, siswa enggan untuk bertanya jika
mengalami kesulitan dan hanya bergantung pada penjelasan guru. Siswa
hanya diam, mendengarkan dan mencatat materi-materi yang dirasa
penting. Temuan dari penelitian tindakan kelas oleh Najimudin (2004)
sejalan dengan situasi pembelajaran dengan metode ceramah di dalam
studi eksperimen ini, dimana siswa kurang dapat mengembangkan bakat
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yang dimiliki yaitu berupa kreatifitas berpikir dan aktualisasi
pengetahuan yang pada akhirnya menghambat siswa dalam memahami
materi pelajaran kontekstual. Tingkat pemahaman dan penguasaan materi
yang kurang akan memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian
prestasi belajar. Kebiasaan seperti ini perlu dihilangkan sedikit demi
sedikit agar siswa bisa mandiri dalam belajar serta lebih kreatif dan aktif
tidak selalu bergantung kepada guru.
3.

Perbedaan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi yang
Menggunakan Model Pembelajaran Word Square dengan Model
Pembelajaran Ceramah
Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
Word Square dan ceramah memberikan dampak yang berbeda terhadap
hasil belajar siswa. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa
rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen dengan menggunakan model
pembelajaran Word Square sebesar 78,2, sedangkan rata-rata hasil
belajar kelompok kontrol dengan model pembelajaran ceramah sebesar
74,0. Berdasarkan uji t diperoleh

2,414 >

1,67 yang berarti

ada perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol.
Perbedaan hasil belajar tersebut diperkuat oleh hasil penelitian
Alphius (2010) tentang studi permainan Word Square dan Scrable
sebagai metode pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan hasil
belajar siswa kelas X semester 1 Tahun Pelajaran 2009/2010 pada materi
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penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 3 Merauke yang menyatakan
bahwa : (1) ternyata penggunaan permainan Word Square dan Scrable
dapat memotivasi siswa untuk berusaha menjawab dan membuat soal
dalam bentuk Word Square dan Scrable. (2) semakin siswa bersemangat,
bersungguh-sungguh dan beraktivitas maka tingkat kemampuan hasil
belajar siswa akan lebih baik. (3) hasil belajar yang dicapai dengan
menggunakan permainan Word Square dan Scrable adalah terjadinya
peningkatan pada hasil belajar dan motivasi. Hasil penelitian ini
memberikan informasi bahwa model pembelajaran Word Square
memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil belajar siswa karena
tumbuhnya keaktifan siswa dalam belajar.
Berdasarkan hasil penelitian dari studi eksperimen ini, serta
diperkuat oleh hasil penelitian Alphius (2010), maka dapat dibuktikan
secara ilmiah bahwa dengan model pembelajaran Word Square dalam
pembelajaran akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap hasil
belajar siswa. Ketepatan guru menentukan model pembelajaran salah satu
komponen utama dalam pembelajaran yang tidak hanya mendukung
pencapaian hasil belajar saja, akan tetapi memiliki implikasi secara
menyeluruh

terhadap kemampuan siswa dalam menguasai dan

menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama berlangsungnya
kegiatan pembelajaran, dimana pembelajaran pada kelompok eksperimen
secara nyata lebih baik daripada kelompok kontrol karena keaktifan
siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1.

Hasil belajar siswa mata pelajaran Sosiologi yang menggunakan model
pembelajaran Word Square pada pokok bahasan Konflik dan Integrasi
Sosial adalah 78,2. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada
kelompok eksperimen lebih baik karena siswa memiliki keterlibatan
langsung untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.

2.

Hasil belajar siswa mata pelajaran Sosiologi yang menggunakan model
pembelajaran ceramah pada pokok bahasan Konflik dan Integrasi Sosial
adalah 74,0. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada
kelompok kontrol tergolong cukup karena rata-rata siswa belum
sepenuhnya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.

3.

Ada perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi antara
kegiatan belajar mengajar yang menggunakan model pembelajaran Word
Square dengan model pembelajaran ceramah pada siswa kelas XI SMA
Negeri 1 Tayu mengenai pokok bahasan Konflik dan Integrasi Sosial.
Penggunaan model pembelajaran Word Square memberikan pengaruh
atau hasil yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Sosiologi daripada menggunakan model pembelajaran ceramah,
terbukti dari hasil uji t diperoleh nilai
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2,414 >

.1,67.
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B. Saran
1.

Kepada guru mata pelajaran Sosiologi hendaknya dapat menguasai
model pembelajaran Word Square , sehingga dengan penerapan model
pembelajaran Word Square siswa akan memperoleh hasil belajar yang
lebih baik.

2.

Bagi siswa hendaknya lebih memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar
Sosiologi baik di perpustakaan sekolah maupun menggunakan media lain
(misalnya surat kabar dan internet), karena sumber informasi yang aktual
mengenai mata pelajaran Sosiologi terdapat di berbagai literatur
perpustakaan dan di berbagai media baik media cetak maupun elektronik.
Hal ini sebagai bahan penunjang materi Sosiologi selain dari guru, yang
nantinya diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan
hasil belajar siswa.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( R P P )
Kelas Eksperimen

Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Tayu

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas / Semester

: XI / Gasal

Alokasi Waktu

: 8 x 45 menit ( 4 x pertemuan )

Standar Kompetensi : Memahami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab
konflik dan
Kompetensi Dasar

mobilitas sosial.

: Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam
masyarakat.

Indikator :
1.

Mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat.

2.

Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya konflik dalam masyarakat.

3.

Membedakan konflik dengan kekerasan.

4.

Menjelaskan pengertian integrasi sosial.

5.

Mengidentifikasi syarat-syarat integrasi sosial.

6.

Mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial.

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses PBM diharapkan siswa dapat :
1.

Mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat.

2.

Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya konflik dalam masyarakat.

3.

Membedakan konflik dengan kekerasan.
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4.

Menjelaskan pengertian integrasi sosial.

5.

Mengidentifikasi syarat-syarat integrasi sosial.

6.

Mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial.

B. Materi Pokok / Pembelajaran
Konflik sosial dan Integrasi sosial
C. Metode Pembelajaran
1.

Word Square

2.

Penugasan

D. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
a.

Kegiatan Awal
1.

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam serta
mengabsen kehadiran siswa, serta memperkenalkan diri.

2.

Motivasi : memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar
mengajar berjalan dengan baik.

b.

Kegiatan Inti
1.

Guru menjelaskan model pembelajaran

Word square

yang

diterapkan dalam pembelajaran.
2.

Guru menyampaikan pokok bahasan yang dipelajari yaitu materi
Konflik dan Integrasi Sosial mengenai Konflik Sosial, Kekerasan,
dan Integrasi sosial.

3.

Guru membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran yang
menggunakan model pembelajaran Word Square.
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4.

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang
materi Konflik dan Integrasi Sosial yang belum dipahami.

c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas.

2.

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi
selanjutnya.

Pertemuan 2
a.

Kegiatan Awal
1.

Apersepsi : mempersiapkan siswa untuk mulai melaksanakan proses
belajar mengajar.

2.

Motivasi : memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar
mengajar berjalan dengan baik.

b.

Kegiatan Inti
1.

Guru bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi sebab-sebab
terjadinya Konflik Sosial.

2.

Guru menjelaskan tentang pokok bahasan yang akan dipelajari yaitu
materi Konflik dan Integrasi Sosial mengenai teori-teori kekerasan.

3.

Guru memberikan soal-soal dalam bentuk Word Square dengan
tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang
materi yang dipelajari dan membuat siswa antusias mengikuti
pelajaran sosiologi.
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c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas.

2.

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan LKS.

Pertemuan 3
a.

Kegiatan Awal
1.

Apersepsi : mempersiapkan siswa untuk mulai melaksanakan proses
belajar mengajar.

2.

Motivasi : memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar
mengajar berjalan dengan baik.

b.

Kegiatan Inti
1.

Guru bersama siswa membahas soal-soal dari LKS yang pada
pertemuan sebelumnya digunakan sebagai tugas.

2.

Guru menguraikan syarat-syarat dan bentuk-bentuk integrasi sosial.

3.

Guru memberikan soal-soal dalam bentuk Word Square dengan
tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang
materi yang dipelajari dan membuat siswa antusias mengikuti
pelajaran sosiologi.

c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas.
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2.

Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa belajar untuk
persiapan melaksanakan tes hasil belajar pada pertemuan yang akan
datang.

Pertemuan 4
a.

Kegiatan Awal
1. Apersepsi : mempersiapkan siswa untuk mulai melaksanakan proses
belajar mengajar.
2. Motivasi : memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar
mengajar berjalan dengan baik.

b.

Kegiatan Inti
1.

Guru memberikan soal-soal hasil belajar untuk mengetahui sejauh
mana pengetahuan siswa mengenai materi Konflik dan Integrasi
Sosial yang telah dipelajari.

c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru menutup pelajaran dan menyampaikan terima kasih kepada
siswa atas partisipasinya selama penelitian berlangsung.

E. Sumber Belajar
1.

Buku paket Sosiologi kelas XI Erlangga hal: 49-78
pengarang: Idianto Muin.

2.

Buku Sosiologi kelas XI Phibeta hal: 41-76
pengarang: Saptono&Bambang Suteng.

F. Penilaian Hasil Belajar
Tes tertulis
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G. Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
H. Instrumen Penilaian
Pilihan ganda
1.

Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok)
yang

berusaha

menyingkirkan

pihak

lain

dengan

jalan

menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya disebut….

2.

a.

Kepedulian sosial

b.

Konflik sosial

c.

Persaingan sosial

d.

Pertikaian sosial

e.

Kebiasaan pribadi atau kelompok

Kerusuhan yang dilakukan para buruh pabrik terhadap pihak
perusahaan disebut konflik….

3.

a.

Antarkelas

d.

Antargenerasi

b.

Antargolongan

e.

Politik

c.

Individu

Kerusuhan di Maluku dan Poso termasuk konflik…
a.

Politik

d.

Agama

b.

Antargolongan

e.

Antarras dan suku

c.

Individu
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4.

Ada siswa yang ingin belajar tetapi di dalam kelas ada siswa yang
banyak bicara dan cenderung membuat kegaduhan. Konflik ini
terjadi karena perbedaan….

5.

a.

Individu

d.

Latar belakang budaya

b.

Kepentingan

e.

Ras

c.

Agama

Pembakaran hutan dilatarbelakangi oleh kepentingan petani untuk
memperluas lahan garapan, namun masyarakat lain ingin melindungi
hutan dan merasa terganggu dengan kabut asap yang terjadi. Konflik
ini terjadi karena perbedaan….
a.

Individu

d.

Latar belakang budaya

b.

Kepentingan

e.

Ras

c.

Agama
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( R P P )
Kelas Kontrol

Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Tayu

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas / Semester

: XI / Gasal

Alokasi Waktu

: 8 x 45 menit ( 4 x pertemuan )

Standar Kompetensi : Memahami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab
konflik dan
Kompetensi Dasar

mobilitas sosial.

: Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam
masyarakat.

Indikator :
1.

Mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat.

2.

Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya konflik dalam masyarakat.

3.

Membedakan konflik dengan kekerasan.

4.

Menjelaskan pengertian integrasi sosial.

5.

Mengidentifikasi syarat-syarat integrasi sosial.

6.

Mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial.

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses PBM diharapkan siswa dapat :
1.

Mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat.

2.

Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya konflik dalam masyarakat.

3.

Membedakan konflik dengan kekerasan.
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4.

Menjelaskan pengertian integrasi sosial.

5.

Mengidentifikasi syarat-syarat integrasi sosial.

6.

Mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial.

B. Materi Pokok / Pembelajaran
Konflik sosial dan Integrasi sosial
C. Metode Pembelajaran
1.

Ceramah

2.

Penugasan

D. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
a.

Kegiatan Awal
1.

Guru membuka pelajaran dan memperkenalkan diri terlebih dahulu
serta mengabsen kehadiran siswa.

2.

Motivasi : memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar
mengajar berjalan dengan baik.

b.

Kegiatan Inti
1.

Guru menjelaskan tentang pokok bahasan yang akan dipelajari yaitu
materi Konflik dan Integrasi Sosial.

2.

Guru menyampaikan pokok bahasan yang dipelajari yaitu materi
Konflik dan Integrasi Sosial mengenai Konflik Sosial, Kekerasan,
dan Integrasi sosial.

3.

Siswa disuruh mencatat poin-poin yang penting dari materi yang
telah dijelaskan.
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c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas.

2.

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi
selanjutnya.

Pertemuan 2
a.

Kegiatan Awal
1.

Guru membuka pelajaran dan menanyakan kesiapan siswa untuk
memulai proses belajar mengajar.

2.

Motivasi : memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar
mengajar berjalan dengan baik.

b.

Kegiatan Inti
1.

Guru menyuruh siswa mengerjakan LKS untuk mengingatkan
kembali materi yang telah dipelajari.

2.

Guru bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi sebab-sebab
terjadinya Konflik Sosial.

3.

Guru menjelaskan tentang pokok bahasan yang akan dipelajari yaitu
materi Konflik dan Integrasi Sosial mengenai teori-teori kekerasan.

c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas.

2.

Guru menutup pelajaran dan menyuruh siswa untuk mempelajari
materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.
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Pertemuan 3
a.

Kegiatan Awal
1.

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam serta
menanyakan kehadiran siswa.

2.

Motivasi : memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar
mengajar berjalan dengan baik.

b.

Kegiatan Inti
1.

Guru menjelaskan sub pokok bahasan mengenai syarat-syarat dan
bentuk-bentuk integrasi sosial.

2.

Siswa diminta untuk menuliskan ringkasan mengenai materi yang
telah dijelaskan.

c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah
dibahas.

2.

Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa belajar untuk
persiapan melaksanakan tes hasil belajar pada pertemuan yang akan
datang.

Pertemuan 4
a.

Kegiatan Awal
1.

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam serta
memeriksa kehadiran siswa.

2.

Motivasi

: memberikan semangat kepada siswa agar proses belajar

mengajar berjalan dengan baik.
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b.

Kegiatan Inti
1.

Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang sudah
dibahas pada pertemuan sebelumnya.

2.

Guru memberikan soal-soal hasil belajar untuk mengetahui sejauh
mana materi yang dapat diserap siswa dari proses pembelajaran.

c.

Kegiatan Akhir
1.

Guru menutup pelajaran dan menyampaikan terima kasih kepada
siswa atas partisipasinya selama penelitian berlangsung.

E. Sumber Belajar
1.

Buku paket Sosiologi kelas XI Erlangga hal: 49-78
pengarang: Idianto Muin.

2.

Buku Sosiologi kelas XI Phibeta hal: 41-76
pengarang: Saptono&Bambang Suteng.

F. Penilaian Hasil Belajar
Tes tertulis
G. Bentuk Instrumen
Pilihan ganda
H. Instrumen Penilaian
Pilihan ganda
1.

Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok)
yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan
atau membuatnya tidak berdaya disebut….
a.

Kepedulian sosial
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2.

b.

Konflik sosial

c.

Persaingan sosial

d.

Pertikaian sosial

e.

Kebiasaan pribadi atau kelompok

Kerusuhan yang dilakukan para buruh pabrik terhadap pihak
perusahaan disebut konflik….

3.

4.

a.

Antarkelas

d.

Antargenerasi

b.

Antargolongan

e.

Politik

c.

Individu

Kerusuhan di Maluku dan Poso termasuk konflik…
a.

Politik

d.

Agama

b.

Antargolongan

e.

Antarras dan suku

c.

Individu

Ada siswa yang ingin belajar tetapi di dalam kelas ada siswa yang
banyak bicara dan cenderung membuat kegaduhan. Konflik ini terjadi
karena perbedaan….

5.

a.

Individu

d.

Latar belakang budaya

b.

Kepentingan

e.

Ras

c.

Agama

Pembakaran hutan dilatarbelakangi oleh kepentingan petani untuk
memperluas lahan garapan, namun masyarakat lain ingin melindungi
hutan dan merasa terganggu dengan kabut asap yang terjadi. Konflik
ini terjadi karena perbedaan….
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a.

Individu

d.

Latar belakang budaya

b.

Kepentingan

e.

Ras

c.

Agama
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DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nama Siswa
Agus Mei Tianto
Ahmad Aris Syafrudin
Ahmad Burhanuddin
Alkitabviano Tuwiyan P.
Angga Aditya
Ardiana Wulan Sari
Arief Ridzwan
Ayun Vila Sulistiyawati
Azmi Globalian
Badruz Hilmi
Billy Sari Kristianto
Effidiyah Rutanti
Endang Lestiyorini
Eunike Rinda Wijayanti
Farida Sukma Dewi
Indah Yulistasari
Khairul Miftahuddin
Khoerul Umam
Magga Metta Sari
Muhammad Afif Anwar
Naufan Redha Setyaji
Nisa Mega Rosnti
Nonik Pratiwiningtyas
Novita Fitri Murtia
Nur Retno Ningsih
Prasasti Hayuningtyas
Satrio Mustiko W.
Septian Taufik L.
Setyo Adi Utomo
Siska Yuniati
Sulistiyowati
Suparni
Susiyana
Theresia Ardi Anggun S.
Wiwit Wijayanti
Yeni Agustina
Yohana Sabastiyen
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nama Siswa
Agita Dwi Erawati
Alklis Afriza
Andi Agus Setyawan
Ayu Muria Pangestika
Bima Damar Gosela
Desy Effi Wijayanti
Dewi Handayani
Diggo Ifan Prasetyo
Dimas Aditya Wicaksono
Diyah Wahyu Fitriana
Djie, Livanny Adjie T.
Endah Erni Tresnawati
Erna Sulistiawati
Eva Septiyaningrum
Fatah Eranio
Fitriana Rachmawati N.
Frida Afina Astarina
Hizkia Teguh Prasetyo
Indah Susanti
Januar Deny Wijaya
Kristina Damarjati
Lathifatun Ni’mah
Lis Sukesi
Ludvia Putri Apriani
Lukman Praja Wiratama
Mar’atus Sholihah
Maya Nungkholifah
Meida Yanti Werdi Asih
Moh. Khumaruddin
Muinah Nahari
Novan Indra Samantha
Patricia Ika Pratiwi
Puji Putra Pamungkas
Ragil Setyawan
Romlah Puji Astuti
Ryko Yulian Prianata
Yuliana Rindi Nur C.
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KISI – KISI SOAL UJI COBA HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas / Semester

: XI IPS / Gasal

Pokok Bahasan

: Konflik Sosial dan Integrasi Sosial

Kompetensi
Materi Pokok
Dasar
Menganalisis
Konflik Sosial
faktor penyebab dan Integrasi
konflik
sosial Sosial.
dalam masyarakat.

Indikator

Nomor

Pengertian
1
konflik sosial.
Contoh-contoh
2 dan 3
konflik sosial.
Penyebab konflik
4 dan 5
sosial.
Situasi-situasi
6 dan 7
pemicu konflik
sosial.
Pengertian
8
kekerasan.
Pengendalian
9,10 dan
konflik sosial.
11
Teori-teori
12 dan 13
kekerasan.
Pengertian
14
integrasi sosial.
Tokoh
teori
15
konflik sosial.
Tokoh
teori
16
fungsional.
Kategori konflik
17
sosial.
Tingkat integrasi
18
sosial.
Contoh bentuk- 19 dan 20
bentuk integrasi
sosial.

Jumlah
Soal
1
2
2
2

1
3
2
1
1
1
1
1
2
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SOAL UJI COBA HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas / Semester

: XI IPS / Gasal

Pokok Bahasan

: Konflik Sosial dan Integrasi Sosial

Petunjuk :
1.

Tulislah nama dan nomor absen pada lembar jawaban.

2.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang
(X) pada lembar yang tersedia.

3.

Kerjakan dahulu soal-soal yang dianggap lebih mudah.
Pilihan Ganda

1.

Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih ( atau juga kelompok ) yang
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau
membuatnya tidak berdaya disebut….

2.

a.

Kepedulian sosial

b.

Konflik sosial

c.

Persaingan sosial

d.

Pertikaian sosial

e.

Kebiasaan pribadi atau kelompok

Kerusuhan yang dilakukan para buruh pabrik terhadap pihak perusahaan
disebut konflik….
a. Antarkelas

d.

Antargenerasi

b. Antargolongan

e.

Politik
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c.
3.

Individu

Kerusuhan di Maluku dan Poso termasuk konflik…
a.

Politik

b. Antargolongan

d.

Agama

e.

Antarras dan suku

c. Individu
4.

Ada siswa yang ingin belajar tetapi di dalam kelas ada siswa yang banyak
bicara dan cenderung membuat kegaduhan. Konflik ini terjadi karena
perbedaan….
a.

Individu

b.

Kepentingan

c.

Agama

d.

Latar belakang budaya

e.

Ras

5. Pembakaran hutan dilatarbelakangi oleh kepentingan petani untuk memperluas
lahan garapan, namun masyarakat lain ingin melindungi hutan dan merasa
terganggu dengan kabut asap yang terjadi. Konflik ini terjadi karena
perbedaan….

6.

a.

Individu

d.

Latar belakang budaya

b.

Kepentingan

e.

Ras

c.

Agama

Siswa tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan persoalan hubungan
antara guru dengan siswa termasuk konflik di….
a.

Konflik di rumah

b.

Konflik dalam pemilihan kerja
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7.

c.

Konflik di sekolah

d.

Konflik pribadi

e.

Konflik agama

Seseorang yang akan menikah dengan orang yang berbeda agama disebut
konflik….

8.

a.

Konflik di rumah

d. Konflik Pribadi

b.

Konflik dalam pemilihan kerja

e.

c.

Konflik kepentingan

Konflik agama

Konflik sosial yang tidak terkendali oleh masyarakat atau mengabaikan sama
sekali norma dan nilai sosial yang ada sehingga berwujud pada tindakan
merusak (destruktif) disebut….

9.

a.

Kepedulian sosial

d.

Kekerasan

b.

Konflik sosial

e.

Kebiasaan pribadi

c.

Persaingan sosial

Kedua belah pihak yang terlibat konflik bersepakat untuk menunjuk pihak
ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat tentang bagaimana mereka
sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka disebut….
a.

Negosiasi

d.

Mediasi

b.

Paksaan / koersi

e.

Konsiliasi

c.

Arbitrasi

10. Cara penyelesaian konflik atas inisiatif pihak-pihak yang berkonflik
disebut….
a.

Negosiasi

d.

Mediasi
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b.

Paksaan / koersi

c.

Arbitrasi

e.

Konsiliasi

11. Kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau
terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusankeputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka
disebut….
a.

Negosiasi

d.

Mediasi

b.

Paksaan / koersi

e.

Konsiliasi

c.

Arbitrasi

12. Kekerasan antara penduduk kulit hitam dan kulit putih di Australia dan
Amerika dapat ditinjau menggunakan teori….
a.

Faktor kelompok

d.

Lingkungan sosial

b.

Faktor individual

e.

Ideologi

c.

Deprivasi relatif

13. Jika kelompok-kelompok kecil yang berbeda pandangan merasa tidak ada
wadah untuk menyalurkan peran serta dalam kelompok-kelompok yang lebih
luas, maka akan berpotensi terjadi tindak kekerasan atau kekacauan. Hal ini
termasuk teori....
a.

Faktor kelompok

d.

Lingkungan sosial

b.

Faktor individual

e.

Ideologi

c.

Deprivasi relative

14. Kondisi kemasyarakatan yang ditandai oleh adanya keutuhan antaranggota
masyarakat disebut….
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a.

Disintegrasi

d.

Pola interaksi

b.

Integrasi sosial

e.

Integrasi kebudayaan

c.

Problem masyarakat

15. Teori konflik berakar pada pandangan tentang masyarakat yang dikemukakan
oleh….
a.

Emile Durkheim

d.

Karl Marx

b.

Max Weber

e.

Georg Simmel

c.

Talcott Parsons

16. Teori fungsional-struktural berakar pada pandangan tentang masyarakat yang
dikemukakan oleh….
a.

Emile Durkheim

d.

Karl Marx

b.

Max Weber

e.

Georg Simmel

c.

Talcott Parsons

17. Pertentangan yang bersumber pada rasa frustasi mengenai hal-hal spesifik
dalam sebuah hubungan, juga dari dugaan mengenai keuntungan yang
diperoleh pihak lain disebut….
a.

Konflik nonrealistik

d.

Konflik realistik

b.

Konsensus realistik

e.

Konsensus nonrealistik

c.

Konflik spesifik

18. Integrasi dalam kehidupan masing-masing kelompok sosial, disebut integrasi
pada tingkat….
a.

Meso

d.

Midi

b.

Mikro

e.

Makro
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c.

Mini

19. Menara kudus adalah tempat yang digunakan untuk adzan tetapi bangunannya
dibentuk seperti candi. Contoh tersebut termasuk….
a.

Asimilasi

d.

Diferensiasi

b.

Difusi

e.

Stratifikasi

c.

Akulturasi

20. Kondisi struktur sosial masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan keragaman
budaya (suku bangsa, daerah, agama, dan ras), keragaman sosial (perbedaan
profesi dan pekerjaan) dan keragaman tempat tinggal (desa dan kota) adalah
kemajemukan sosial….
a.

Vertikal

d.

Nasional

b.

Religius

e.

Horizontal

c.

Budaya
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KUNCI JAWABAN
TES UJI COBA HASIL BELAJAR SISWA

Mata Pelajaran

: Sosiologi

kelas / Semester

: XI IPS / Gasal

Jumlah soal

: 20

Kompetensi Dasar

:Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam
masyarakat.

1. B

11. C

2. A

12. A

3. E

13. E

4. A

14. B

5. B

15. D

6. C

16. C

7. E

17. D

8. D

18. A

9. D

19. C

10. A

20. E
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SOAL HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran

: Sosiologi

Kelas / Semester

: XI IPS / Gasal

Pokok Bahasan

: Konflik Sosial dan Integrasi Sosial

Petunjuk :
1.

Tulislah nama dan nomor absen pada lembar jawaban.

2.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang
(X) pada lembar yang tersedia.

3.

Kerjakan dahulu soal-soal yang dianggap lebih mudah.
Pilihan Ganda

1.

Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih ( atau juga kelompok ) yang
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau
membuatnya tidak berdaya disebut….

2

a.

Kepedulian sosial

b.

Konflik sosial

c.

Persaingan sosial

d.

Pertikaian sosial

e.

Kebiasaan pribadi atau kelompok

Kerusuhan yang dilakukan para buruh pabrik terhadap pihak perusahaan
disebut konflik….
a.

Antarkelas

d.

Antargenerasi

b.

Antargolongan

e.

Politik
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c.
3

4

Individu

Kerusuhan di Maluku dan Poso termasuk konflik…
a.

Politik

d.

Agama

b.

Antargolongan

e.

Antarras dan suku

c.

Individu

Ada siswa yang ingin belajar tetapi di dalam kelas ada siswa yang banyak
bicara dan cenderung membuat kegaduhan. Konflik ini terjadi karena
perbedaan….

5

a.

Individu

d.

Latar belakang budaya

b.

Kepentingan

e.

Ras

c.

Agama

Pembakaran

hutan

dilatarbelakangi

oleh

kepentingan

petani

untuk

memperluas lahan garapan, namun masyarakat lain ingin melindungi hutan
dan merasa terganggu dengan kabut asap yang terjadi. Konflik ini terjadi
karena perbedaan….

6

a.

Individu

d.

Latar belakang budaya

b.

Kepentingan

e.

Ras

c.

Agama

Siswa tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan persoalan hubungan
antara guru dengan siswa termasuk konflik di….
a.

Konflik di rumah

b.

Konflik dalam pemilihan kerja

c.

Konflik di sekolah
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7

d.

Konflik pribadi

e.

Konflik agama

Konflik sosial yang tidak terkendali oleh masyarakat atau mengabaikan sama
sekali norma dan nilai sosial yang ada sehingga berwujud pada tindakan
merusak (destruktif) disebut….

8

a.

Kepedulian sosial

d.

Kekerasan

b.

Konflik sosial

e.

Kebiasaan pribadi

c.

Persaingan sosial

Kedua belah pihak yang terlibat konflik bersepakat untuk menunjuk pihak
ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat tentang bagaimana mereka
sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka disebut….

9

a.

Negosiasi

d.

Mediasi

b.

Paksaan / koersi

e.

Konsiliasi

c.

Arbitrasi

Cara penyelesaian konflik atas inisiatif pihak-pihak yang berkonflik
disebut….
a.

Negosiasi

d.

Mediasi

b.

Paksaan / koersi

e.

Konsiliasi

c.

Arbitrasi

10 Kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau
terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusankeputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka
disebut….
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a.

Negosiasi

d.

Mediasi

b.

Paksaan / koersi

e.

Konsiliasi

c.

Arbitrasi

11 Kekerasan antara penduduk kulit hitam dan kulit putih di Australia dan
Amerika dapat ditinjau menggunakan teori….
a.

Faktor kelompok

d.

Lingkungan sosial

b.

Faktor individual

e.

Ideologi

c.

Deprivasi relatif

12 Jika kelompok-kelompok kecil yang berbeda pandangan merasa tidak ada
wadah untuk menyalurkan peran serta dalam kelompok-kelompok yang lebih
luas, maka akan berpotensi terjadi tindak kekerasan atau kekacauan. Hal ini
termasuk teori....
a.

Faktor kelompok

d.

Lingkungan sosial

b.

Faktor individual

e.

Ideologi

c.

Deprivasi relative

13 Kondisi kemasyarakatan yang ditandai oleh adanya keutuhan antaranggota
masyarakat disebut….
a.

Disintegrasi

d.

Pola interaksi

b.

Integrasi sosial

e.

Integrasi kebudayaan

c.

Problem masyarakat

14 Teori fungsional-struktural berakar pada pandangan tentang masyarakat yang
dikemukakan oleh….
a.

Emile Durkheim

d.

Karl Marx
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b.

Max Weber

c.

Talcott Parsons

e.

Georg Simmel

15 Pertentangan yang bersumber pada rasa frustasi mengenai hal-hal spesifik
dalam sebuah hubungan, juga dari dugaan mengenai keuntungan yang
diperoleh pihak lain disebut….
a.

Konflik nonrealistik

d.

Konflik realistik

b.

Konsensus realistik

e.

Konsensus nonrealistik

c.

Konflik spesifik

16 Integrasi dalam kehidupan masing-masing kelompok sosial, disebut integrasi
pada tingkat….
a.

Meso

d.

Midi

b.

Mikro

e.

Makro

c.

Mini

17 Menara kudus adalah tempat yang digunakan untuk adzan tetapi bangunannya
dibentuk seperti candi. Contoh tersebut termasuk….
a.

Asimilasi

d.

Diferensiasi

b.

Difusi

e.

Stratifikasi

c.

Akulturasi

18 Kondisi struktur sosial masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan keragaman
budaya (suku bangsa, daerah, agama, dan ras), keragaman sosial (perbedaan
profesi dan pekerjaan) dan keragaman tempat tinggal (desa dan kota) adalah
kemajemukan sosial….
a.

Vertikal

d.

Nasional
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b.

Religius

c.

Budaya

e.

Horizontal
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KUNCI JAWABAN
TES HASIL BELAJAR SISWA

Mata Pelajaran

: Sosiologi

kelas / Semester

: XI IPS / Gasal

Jumlah soal

: 18

Kompetensi Dasar

:Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam
masyarakat.

1. B

11. A

2. A

12. E

3. E

13. B

4. A

14. C

5. B

15. D

6. C

16. A

7. D

17. C

8. D

18. E

9. A
10. C

88

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN ( ANGKET UNTUK SISWA )
TANGGAPAN SISWA TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN WORD
SQUARE PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI
No

Variabel

Sub Variabel

Definisi

Indikator

Soal

1

Operasional
1.

Efektivitas

1.1.Memotivasi

Suatu cara

1.1.1.Meningkat-

penggunaan

siswa dalam

untuk

nya kepekaan siswa

model

belajar

mendorong

terhadap materi

pembelajaran

sosiologi.

siswa agar

yang disampaikan.

Word Square

lebih

1.1.2.Siswa lebih

2 dan

pada mata

bersungguh-

termotivasi dengan

3

pelajaran

sungguh

penggunaan model

Sosiologi.

dalam

Word Square.

belajar.
1.2.Relevansi

Keterkaitan

1.2.1.Penggunaan

model Word

antara materi

model Word

Square dengan

dengan

Square sudah

materi yang

penggunaan

relevan dengan

diajarkan.

model Word

materi yang

Square.

diajarkan.
1.2.2.Penyajian
materi

dengan

model

Word

Square

mudah

4

5

diamati dari tempat
duduk siswa.
1.2.3.Pemahaman

6 dan

siswa

terhadap 7

materi

yang

disampaikan.
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1.3.Kemampuan

Keterampil-

1.3.1.Pemanfaatan

8, 9

guru dalam

an guru

waktu belajar atau dan

menggunakan

dalam

jam

model Word

mengguna-

menjadi

Square.

kan model

efektif.

Word Square

1.3.2.Cara

dalam proses

menyampaikan

belajar-

materi

dengan

mengajar.

model

Word

pelajaran 10
lebih

guru 11

Square.
1.4.Kemampuan

Evaluasi

1.4.1.Menyimpul-

siswa dalam

belajar.

kan

belajar sosiologi
dengan
menggunakan
model Word
Square.

pembelajaran.

hasil

12
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ANGKET PENELITIAN
PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI MENGGUNAKAN
MODEL PEMBELAJARAN WORD SQUARE DAN MODEL
PEMBELAJARAN CERAMAH PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI
DI SMA NEGERI 1 TAYU
A. Pengantar
Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Negeri Semarang (
UNNES ) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd). Maka saya selaku si peneliti ingin memberikan angket
kepada Anda selaku siswa/siswi SMA N 1 Tayu kelas XI IPS 2. Dalam hal
ini Anda terpilih untuk mewakili responden dalam penelitian ini guna
memberikan segala keterangan yang diperlukan dalam penelitian.
Angket ini sebagai alat untuk mengumpulkan data dan informasi yang
diperlukan dalam penelitian. Sehingga kesediaan Anda ikut berperan serta,
sangat penting dan sangat saya hargai. Untuk itu, sudilah kiranya Anda
memberikan jawaban sejujur-jujurnya atas semua pertanyaan yang disajikan
di bawah ini. Anda tidak perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban, karena
jawaban Anda dijamin kerahasiaannya.
Atas bantuan dan kesediaan Anda mengisi angket ini, saya mengucapkan
terima kasih.
B. Petunjuk Pengisian Soal Angket
1.

Tulislah identitas Anda pada kolom yang tersedia.
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2.

Berilah tanda silang ( X ) pada kolom yang disediakan untuk pertanyaan
yang sesuai dengan jawaban Anda.

3.

Jawaban langsung diisi pada lembar angket ini.

4.

Periksa kembali jawaban Anda, sehingga tidak ada pertanyaan yang tidak
terjawab.

C. Identitas
Nama

: ………………………………………..

Kelas

: ………………………………………..

No Absen

: ………………………………………..

D. Soal Angket “ Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Word Square
pada mata pelajaran Sosiologi “
1.

Bagaimana kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Word Square ?

2.

a.

Sangat menyenangkan

c. Kurang menyenangkan

b.

Menyenangkan

d. Tidak menyenangkan

Menurut Anda, apakah model pembelajaran Word Square yang
digunakan dalam pembelajaran Sosiologi membuat Anda tertarik untuk
bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran ?

3.

a.

Sangat tertarik

c. Kurang tertarik

b.

Tertarik

d. Tidak tertarik

Apakah Anda termotivasi belajar Sosiologi jika guru dalam mengajar
banyak menggunakan model pembelajaran Word Square ?
a.

Sangat termotivasi

c. Kurang termotivasi
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b.
4.

Termotivasi

d. Tidak termotivasi

Menurut Anda, apakah materi Sosiologi sangat sesuai jika diterapkan
dengan menggunakan model pembelajaran Word Square ?

5.

a.

Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b.

Sesuai

d. Tidak sesuai

Jika penyajian model Word Square oleh guru kurang jelas untuk diamati
di tempat duduk Anda, apakah Anda berusaha untuk maju ke depan atau
menanyakan kepada guru ?

6.

7.

a.

Selalu berusaha

c. Jarang

b.

Berusaha

d. Tidak pernah

Apakah kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan ?
a.

Sangat paham

c. Kurang paham

b.

Paham

d. Tidak paham

Menurut Anda, apakah pembelajaran dengan model Word Square mudah
untuk dipahami ?

8.

a.

Sangat mudah dipahami

c. Cukup mudah dipahami

b.

Mudah dipahami

d. Sulit dipahami

Apakah guru dalam menjelaskan materi dengan model Word Square
selalu melebihi batas jam pelajaran ?
a.

Tidak pernah, selalu tepat waktu

c. Jarang

b.

Tepat waktu

d. Sering sekali
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9.

Menurut Anda,sebelum menggunakan model Word Square apakah guru
selalu memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang akan
diajarkan ?
a.

Selalu memberikan

c. Jarang

b.

Memberikan

d. Tidak pernah

10. Menurut Anda, apakah guru selalu menertibkan siswa agar proses belajar
mengajar dengan penggunaan model Word Square dapat berjalan dengan
baik ?
a.

Selalu menertibkan

c. Jarang

b.

Menertibkan

d. Tidak pernah

11. Menurut Anda, apakah guru sudah kreatif dalam menyusun materi
dengan menggunakan model Word square ?
a.

Sangat kreatif

c. Cukup kreatif

b.

Kreatif

d. Kurang kreatif

12. Apakah setelah pembelajaran dan mengerjakan evaluasi kalian dapat
menyimpulkan hasil pembelajaran tersebut ?
a.

Sangat dapat

c. Hanya sebagian

b.

Dapat

d. Tidak tau

