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ABSTRAK 

Dewi Sukma Putri. 2017. Penerapan Model Pengajaran Langsung (Direct 
Instruction) Terhadap Hasil Belajar Konstruksi Bangunan Pada Siswa 
Kelas X Program Keahlian TGB di SMK Negeri 1 Rembang. Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Dr. Bambang Endroyo, S.E.,M.Pd.,MT  dan Drs. Harijadi Gunawan 

Buntoro Wahjono M.Pd, 

Kata kunci: Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction) 

Penelitian penerapan model pengajaran langsung (Direct Instruction) 
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotrik siswa kelas X Teknik Gambar Bangunan SMKN 

1 Rembang pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan sub materi 

mengkategorikan macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton . 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Desain 

eksperimen yang digunakan adalah quasi ekperiment , dan rancangan penelitian 

yang digunakan adalah The Pretest-Postttest Group Design yang melewati 

beberapa fase diantaranya (1) penyampaian tujuan (2) mendemonstrasikan 

pengetahuan atau ketrampilan (3) membimbing pelatihan (4) memberi umpan 

balik dan (5) memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan  Subyek Penelitian 

adalah siswa kelas X TGB SMKN 1 Rembang tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 

68 siswa dengan membagi dua kelompok sebagai kelompok eksperimen 34 siswa 

dan kelompok kontrol 34 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi, tes, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan uji-T . 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata-rata menunjukan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Penggunaan model pengajaran langsung dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa . Ditinjau dari rata-rata pada ranah kognitif 

meningkat  diperoleh kelas eksperimen 88,84 berbanding kelas kontrol 77,06, 

sedangkan rata-rata ranah psikomotorik kelas eksperimen 78,09 berbanding 

dengan kelas kontrol 73,03 dan rata-rata ranah afektif kelas eksperimen 70,40 

berbanding dengan kelas kontrol 67,46. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia bagi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan menjadi salah satu 

indikator dalam menentukan indeks pembangunan manusia di suatu negara. Di 

Indonesia pendidikan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dalam 

segala aspek pembelajaran. Salah satunya adalah munculnya model-model 

pembelajaran  inovatif dalam proses belajar mengajar yang di sesuaikan dengan 

materi pelajaran, karakteristik siswa dan kondisi pembelajaran di kelas. 

Komponen-komponen pembelajaran tersebut apabila saling bekerja sama akan 

dapat membuat pembelajaran berkualitas dan hasil belajar yang diperoleh pun 

akan optimal. 

Pada satu sisi model pembelajaran saat ini lebih banyak menggunakan 

metode ceramah saja dan belum berkembang. Hal ini dapat dilihat dari  saat 

proses belajar mengajar dikelas berlangsung, banyak kendala yang sering dihadapi 

oleh guru yaitu diantaranya siswa yang malas, bosan pelajaran, mengantuk dan 

sebagainya. Dari sekian persoalan dalam pembelajaran , guru dituntut dengan 

segala kemampuan agar siswa mengerti terhadap materi pelajaran yang diberikan. 

Salah satu upaya guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

mengembangkan potensi guru melalui variasi cara mengajar. Berdasarkan hasil 

observasi penulis di SMKN 1 Rembang diduga aktivitas siswa kurang aktif dalam 

merespons informasi mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Maka pada 
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saat proses belajar mengajar berlangsung siswa tidak menerapkan materi yang 

telah disampaikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai yang 

diperoleh siswa kelas X TGB SMKN 1 Rembang pada tahun ajaran 2015/2016 

semester ganjil pada mata pelajaran konstruksi bangunan  rata-rata adalah 78,5 . 

Dapat dilihat dari total 68 siswa hanya 16 anak saja yang mendapatkan nilai diatas 

80 sisanya adaah dibawah 80 . Dari data tersebut disimpulkan meskipun setiap 

siswa sudah mencapai standar kelulusan akan tetapi belum maksimal. 

. Model pembelajaran yang di gunakan dapat di sesuaikan dengan 

karakteristik materi yang di ajarkan. Setiap mata pelajaran memiliki sifat maupun 

ciri khusus yang berbeda dengan mata pelajaran lannya, sehingga perlu pemikiran 

yang matang untuk menerapkan model yang tepat dalam suatu kompetensi yang di 

ajarkan, salah satunya materi konstruksi bangunan. 

Pembelajaran konstruksi bangunan merupakan pengetahuan dasar yang 

penting bagi siswa sebelum memulai praktek di lapangan yang di ungkapan secara 

praktis, jelas mudah dan di pahami oleh kedua belah pihak. Pembelajaran 

konstruksi bangunan bukanlah mata pelajaran yang subyeknya hanya bersifat 

hafalan dan teoritis dalam pentransferannya, cukup dengan membaca buku tetapi 

juga memerlukan pemahaman langkah kerja dalam proses pembuatanya,  

menunjang hal tersebut, perlu diterapkannya model pembelajaran inovatif yang 

dapat membantu proses penyampaian infomasi. 

SMK Negeri 1 Rembang merupakan satu-satunya SMK yang memiliki 

jurusan bangunan dengan Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan  di 

Rembang. Terdapat berbagai macam mata pelajaran yang di ajarkan salah satunya 
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adalah konstruksi bangunan yang telah di bahas di paragraf sebelumnya. Pada saat 

ini, guru mata pelajaran konstruksi bangunan hanya menekankan pada proses 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran yang di maksud dalam penelitian ini 

merupakan pembelajaran dimana guru menjelaskan materi yang akan di pelajari 

dari depan ruang kelas, lalu menyuruh siswa untuk melalukan observasi  Setelah 

itu guru memperhatikan siswa dari depan ruang kelas dan sesekali mendampingi 

siswa dalam mengerjakan tugasnya. Hal tersebut menyebabkan kurangnya 

pelaksanaan latihan ketrampilan, sehingga siswa tidak mendapatkan kesempatan 

untuk aktif dalam proses belajar mengajar. 

Menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan begitu pentingnya 

mata pelajaran konstruksi bangunan untuk kelas X program keahlian teknik 

gambar bangunan tentang dasar-dasar ilmu bahan bangunan  dan menyajikannya 

dalam gambar. dari permasalah diatas peneliti ingin menggunakan masalah yang 

nyata dalam proses pembelajaran dikelas untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan ketrampilan siswa 

dalam memahami ilmu bahan bangunan atau konstruksi bangunan  dengan 

menggunakan model pembelajaran direct instruction . Menurut Arends dalam 

Trianto (2009:41), model pengajaran langsung adalah salah satu metode mengajar 

yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur 

dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah 

demi selangkah. 



4 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian 

eksperimen yang berjudul : :”Penerapan Model Pengajaran Langsung  (Direct 

Instruction) Terhadap Hasil Belajar Konstruksi Bangunan Siswa Kelas X 

TGB SMK NEGERI 1 REMBANG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan fenomena di atas, maka hal-hal yang dapat diidentifikasi dari 

permasalahan diatas adalah : 

1. Penyampaian materi lebih sering menggunakan metode ceramah dan 

sedikit  percobaan karena waktu yang terbatas menjadikan pembelajaran 

konstruksi bangunan terkesan monoton dan membosankan bagi siswa. 

2. Siswa kurang dilibatkan secara aktif dan belum terbiasa dengan model 

pembelajaran yang baru. 

3. Kurang optimalnya hasil belajar siswa. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana melakukan penerapan model pembelajaran langsung( direct 

instruction) pada mata pelajaran konstruksi bangunan untuk siswa kelas X 

Teknik Gambar Bangunan  SMK Negeri 1 Rembang tahun ajaran 

2015/2016? 

2. Bagaimana Hasil belajar siswa Teknik Gambar Bangunan kelas X SMK 

Negeri 1 Rembang tahun ajaran 2015/2016 setelah mengunakan model 

pembelajaran langsung (direct instruction) ? 
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3. Adakah perbedaan hasil belajar model pembelajaran langsung( direct 

instruction) dengan metode sebelumnya pada siswa Teknik Gambar 

Bangunan kelas X SMK Negeri 1 Rembang tahun ajaran 2015/2016? 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah diterapkan untuk menghindari perkembangan 

permasalahan yang terlalu luas . Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi 

objek penelitian, subjek penelitian, parameter dan materi pelajaran 

1. Objek Penelitian.  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X tahun ajaran 

2015/2016 Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Rembang. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian dalam peneitian ini adalah model pembelajaran 

langsung  (direct instruction )  untuk pembelajaran yang lebih inovatif. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah seberapa besar  

hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran langsung 

(direct instruction )  dibandingkan dengan model sebelumnya. 

4. Mata Pelajaran 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pada 

kompetensi Dasar (KD) mengkategorikan macam-macam pekerjaan 

konstruksi   batu dan beton tahun ajaran 2015/2016 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasakan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian : 

1. Mengembangkan model pembelajaran yang baru pada mata pelajaran 

konstruksi bangunan untuk siswa Teknik Gambar Bangunan. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa saat menggunakan model pembelajaran 

langsung dibandingkan model pembelajaran sebelumnya. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat. Kegunaan atau manfaat dari penelitian dibagi menjadi kegunaan 

teoritis dan praktis. 

A. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai pengembangan 

model pembelajaran  dalam mata pelajaran konstruksi bangunan. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis. 

3. Ikut mensukseskan kegiatan belajar mengajar 

B. Manfaat Praktis 

1. Memberikan alternatif  model pembelajaran  bagi guru dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran mata pelajaran konstruksi bangunan. 
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2. Memberikan model pembelajaran alternatif mandiri bagi mahasiswa dalam 

mengikuti mata pelajaran konstruksi bangunan. 

3. Menambah dan menyebarluaskan informasi tentang pemanfaatan 

pengembangan model pembelajaran inovatif. 

4. Memberikan sumbangan karya atau produk dalam upaya memperbaiki 

proses belajar mengajar agar lebih baik dan berkualitas. 

1.7 Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, isi 

dan bagian akhir.  

1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, abstrak, lembar pengesahan, motto, 

dan bagian persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Isi skripsi disajikan dalam lima bab, dengan beberapa sub bab pada tiap 

babnya.  

3. Bab I : Pendahuluan 

Mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

4. Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan peneliti untuk 

mengadakan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis. 
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5. Bab III : Metode Penelitian 

Berisi tentang langkah-langkah penelitian, metode penelitian, dan teknik 

pengumpulan data.  

6. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang penjelasan analisis data penelitian, hasil penelitian, serta 

pembahasannya. 

7. BAB V : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang akan 

diberikan berdasarkan penelitian. 

8. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung hasil penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

A. Belajar 

1. Pengertian belajar 

Berikut pegertian belajar menurut beberapa ahli. 

a). Menurut Arief S. Sadiman (2008:3) Belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, 

sejak dia masih bayi. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah 

laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan 

ketrampilan dan sikap 

b). Nana Sudjana (2013:28) menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, seperti 

berubah pegetahuan, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

ketrampilanya, kecakapan, dan kemampuannya, daya reaksinya, dan 

aspek-aspek lain yang ada pada individu. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa belajar adalah suatu proses 

musaha yang dilakukan seseorang yang ditandai dengan adanya suatu perubahan 

baru pada diri seorang. Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan intruksonal 

yang ingin dicapai. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, 

termasuk faktor model pembelajaran juga sangat penting, dalam hal ini peneliti 

akan mengembangkan sebuah model pembelajaran mata pelajaran konstruksi 
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bangunan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instruction). Pada 

model pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat mengakomodasi 

peserta didik dan pendidik untuk memaksimalkan proses belajar dan menciptakan 

kondisi belajar efektif. Langkah-langkah pembelajaran dirancang agar siswa 

menjadi lebih aktif dalam belajar sehingga meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan. 

B. Pembelajaran 

Menurut Miftahul Huda (2013:2) pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

hasil dari mempori yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang 

terjadi ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang.. 

Menurut Dedeng dalam Hamzah Uno (2006:2) pembelajaran adalah daya tarik 

suatu pembelajaran ditentukan dua hal pertama oleh mata pelajaran itu sendiri, 

dan kedua oleh cara mengajar guru. Menurut Oemar (2013: 57) Pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siwa, guru, 

dan tenaga lainnya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa pembelajaran Pembelajaran  

berorientasi pada bagaimana peserta didik ber-perilaku, memberikan makna 

bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, 

yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, 
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yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan 

jangka panjang. 

C. Model Pembelajaran 

1. Pengertian model pembelajaran  

Berikut pegertian model pembelajaran menurut beberapa ahli. 

a). Menurut Trianto yang mengutip dari Joyce (2010:5) model pembelajaran 

megarahkan kita kedalam medesain pembelajaran utuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.   

b). Menurut Trianto yang mengutip dari Arends (2007:9) ) menyeleksi enam 

macam model pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam 

mengajar, masing-masing adalah : presentasi. pengajaran langsung (direct 

instruction), pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran 

berdasarkan masalah dan diskusi.. 

 Dalam mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu tidak ada satu 

model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. 

Berarti untuk setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang 

cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dari penjelasan diatas maka 

peneliti mengambil kesimpulan bahwa model pembelajaran adalah salah satu 

usaha yang dilakukan oleh pengajar untuk membantu peserta didiknya dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai dan 

norma sebagai pengendali sikap dan perilakunya. 
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2.2. Hakikat Pembelajaran Konvensional 

Konvensional adalah bentuk interaksi melalui penerangan  penuturan lisan 

dari guru kepada siswa. Pendekatan pembelajaran konvensional merupakan proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara mentransfer ilmu pengetahuan kepada 

siswa sedangkan siswa lebih banyak sebagai penerima. Dalam pebelajaran 

konvensional siswa dipandang sebagai orang yang belum mengetahui apapun dan 

hanya menerima bahan-bahan yang diberikan oleh guru. Guru adalah orang 

dewasa yang memiliki pengetahuan dan wewenang untuk menyampaikan 

pengetahuan itu kepada siswanya. 

Pembelajaran konvensional merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, dalam arti guru sebagai 

pemegang kendali dan kontrol dalam penetapan isi, metode pembelajaran dan 

menilai hasil pembelajaran dan menilai hasil belajar siswa (Nawawi dalam 

situmorang,2010). 

Metode yang dilakukan dalam konvensional secara umum dilakukan dengan 

ceramah, kemudian beberapa variasi diantaranya Tanya jawab dan penugasan. 

Peranan siswa dalam metode ini adalah mendengarkan dengan teliti dan menulis 

pokok penting yang dikemukan oleh guru. Materi yang dikuasai siswa sebagai 

hasil dari ceramah dan terbatas pada apa yang dikuasai guru, sebab apa yang 

diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa 

pun tergantung pada apa yang dikuasai guru. 
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Sifat-sifat pembelajaran konvensional menurut masoffa dalam situmorang (2010) 

1. Guru sering membiarkan adanya siswa yang mendominasi kelompok atau 

menggantungkan diri pada kelompok  

2. Kelompok belajar biasanya homogen 

3. Pemimpin kelompok sering ditentukan oleh guru atau kelompok dibiarkan 

untuk memilih pemimpinnya dengan cara masing-masing  

4. Ketrampilan sosial sering tidak secara langsung diajarkan  

5. Pemantauan melalui observasi dan intervensi sering tidak dilakukan oleh 

guru pada saat belajar kelompok sedang berlangsung 

6. Guru sering tidak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam 

kelompok-kelompok belajar 

 Dalam penelitian ini, pembelajaran konvensional yang dimasukan 

merupakan pembelajaran yang diterapkan guru sebelum diterapkannya model 

pengajaran langsung. Dimana proses pembelajaran yang dilaksanakan yaitu guru 

menjelaskan materi yang akan dipelajari dari depan ruang kelas, lalu membagikan 

soal kepada siswa kemudian menyuruh siswa mengerjakan apa yang telah 

diajarkannya. Setelah itu guru memperhatikan siswa dari depan ruang kelas dan 

sesekali mendampingi siswa dalam mengerjakan tugasnya. 

2.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Langsung 

A. Pengertian model pembelajaran langsung 

Menurut Arends (Trianto, 2007) model pembelajaran langsung adalah 

salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses 

belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 
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prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola 

kegiatan bertahap.  

Model pembelajaran langsung adalah satu model yang menggunakan 

peragaan dan penjelasan guru digabungkan dengan latihan dan umpan balik siswa 

yang membantu mereka mendapatkan pengatuhuan dan keterampilan nyata yang 

dibutuhkan untuk pembelajaran lebih jauh ( Kuhn, 2007 ; Rosenshine & stevens, 

1986) 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Direct Instruction adalah model 

pengajaran langsung yang dilakukan guru secara langsung dalam mengajarkan 

ketrampilan atau pengetahuan . Model pembelajaran langsung diharapkan dapat 

menjadi penunjan proses kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran 

yang diharapkan  tercapai dengan baik. 

B. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Ciri-ciri model pengajaran langsung (Trianto, 2007: 29) adalah sebagai 

berikut  

1. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa pada siswa 

termasuk prosedur penilaian belajar. 

2. Sintaks atau poa keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran; dan  

3. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar 

kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. 

C. Tujuan Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Tujuan utama Direct Instruction bukanlah peyampaian sejumlah besar 

pegetahuan kepada peserta didik melaikan pada pegembangan kemampuan 
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berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus 

mengembangkan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan 

sendiri. Menurut Trianto (2010:94) tujuan Direct Instruction adalah sebagai 

berikut: 

1. Membantu siswa mengembangkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan 

pemecahan masalah  

2. Belajar peranan orang dewasa yang autentik 

3. Menjadi pembelajar yang mandiri. 

D. Sintaks Model Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung dirancang untuk penguasaan pengetahuan 

prosedural, pengetahuan deklaratif (pengetahuan faktual) serta berbagai 

ketrampilan. Pembelajaran langsung dimaksudkan untuk menuntaskan dua hasil 

belajar yaitu penguasaan pengetahuan yang distrukturkan dengan baik dan 

penguasaan ketrampilan. Pada model pembelajaran langsung terdapat lima fase 

yang sangat penting . Guru mengawali pelajaran dengan penjelasan tentang tujuan 

dan latar belakang pembelajaran , serta mempersiapkan siswa untuk menerima 

penjelasan guru. 

Pengajaran langsung, menurut Trianto (2007:30 ) dapat berbentuk ceramah, 

demonstrasi, pelatihan atau praktek dan kerja kelompok. Pembelajaran langsung 

digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh 

guru kepada siswa. Penyusunan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran harus seefesien mungkin, sehingga guru dapat merancang dengan 
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waktu yang digunakan. Sintaks Model Pebelajaran Langsung tersebut disajikan 

dalam 5 (lima) tahap. Seperti ditunjukkan tabel. 

Tabel 2.1 
Sintaks model pembelajaran langsung sebagai berikut: 

Fase-Fase Perilaku Guru 

Fase 1.  

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

 

Guru ,menjelaskan informasi,latar 

belakang pelajaran, pentingnya 

pelajaran, memepersiapkan siswa 

untuk belajar 

Fase 2.  

Mendemonstrasikan pengetahuan 

atau ketrampilan 

 

Mendemonstrasikan ketrampilan 

yang benar, menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

 

Fase 3.  

Membimbing pelatihan  

Merencanakan dan memberikan 

pelatihan awal  

Fase 4.  

Mengecek Pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah peserta didik 

telah berhasil melakukan tugas 

dengan baik member umpan balik 

Fase 5.  

Memberikan kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan penerapan  

 

Mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan , 

dengan perhatian khusus pada 

penerapan kepada situasi lebih 

kompleks dalam kehidupan sehari-

hari 
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E. Kelebihan Model pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Model pengajaran langsung (direct instruction) memiliki beberapa 

kelebihan yaitu sebagai berikut (Trianto, 2007) : 

1) Dengan model pengajaran langsung (direct instruction), guru 

mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa 

sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai 

oleh siswa. 

2) Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan. 

3) Model ini dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam 

bidang studi tertentu.  

4) Model model pengajaran langsung (direct instruction) menekankan 

kegiatan mendengarkan (melalui ceramah) dan kegiatan mengamati 

(melalui demonstrasi),  

5) Model ini dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar maupun kelas 

yang kecil. 

6) Siswa dapat mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas. 

7) Waktu untuk berbagi kegiatan pembelajaran dapat dikontrol dengan ketat. 

8) Dalam model ini terdapat penekanan pada pencapaian akademik. 

9) Kinerja siswa dapat dipantau secara cermat. 

10) Umpan balik bagi siswa berorientasi akademik. 
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11) Model ini dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau 

kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. 

F. Kelemahan-kelemahan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction) 

Selain memiliki kelebihan-kelebihan, pada setiap model pengajaran akan 

ditemukan kelemahan-kelemahan. Begitu pula dengan model pengajaran langsung 

(direct instruction), adalah sebagai berikut (Trianto, 2007): 

1) Model pengajaran langsung (direct instruction) bersandar pada 

kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan 

mendengarkan, mengamati, dan mencatat.  

2) Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan model 

ini bergantung pada guru.  

3) Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, model 

pembelajaran langsung mungkin tidak dapat memberi siswa kesempatan 

yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang 

disampaikan. 

4) Model pengajaran langsung (direct instruction) memberi siswa cara 

pandang guru mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis, yang 

tidak selalu dapat dipahami atau dikuasai oleh siswa.  

5) Siswa memiliki sedikit kesempatan untuk mendebat cara pandang ini. 

6) Menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka 

sendiri. 
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2.4 Hasil Belajar 

A. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek- aspek perubahan perilaku 

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

peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah penguasaan berupa konsep. Dalam peserta didikan, 

perubahan perilaku yang harus harus dicapai oleh peserta didik setelah melakukan 

kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan peserta didikan. Tujuan peserta didikan 

merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diingingkan atau deskripsi 

produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi Gerlach dan Ely dalam 

(Rifa’i dan Anni 2012: 69). 

Sementara itu Menurut Hartiti (2003: 50) dalam pernyataannya hasil 

belajar adalah perubahan yang  mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar, perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh  

Menurut Nana Sudjana (2009:3) mengatakan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahn tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, psikomotorik .  

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yaitu 

pengetahuan,pemahaman,evaluasi. 
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2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan 

,jawaban, organisasi, dan internalisasi 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. 

B. Faktor yang mempengerahui hasil belajar  

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor dari dalam diri 

siswa itu dan faktor lingkungan. Seperti dikemukan oleh Clark mengutip dari 

buku Nana Sudjana (2013:39) bahwa hasil belajar siswa disekolah 70 % 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. 

1). Faktor Internal 

a). Faktor Fisiologis 

Secara umum kondisi fisologis, seperti kesehatan yang prima, tidak 

dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani 

dan sebagainya. hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam 

menerima materi pelajaran                                                                                                   

b). Faktor Pskilogis 

Setiap individu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki 

kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut 

mempengaruhi hasil belajarnya. beberapa psikologis meliputi 

intelegensi , perhatian,minat, bakat, motif,motivasi,kognitif dan daya 

nalar peserta didik. 
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2).  Faktor Eksternal 

a) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

lingkungan alam misalnya suhu,kelembapan dan lain-lain.belajar pada 

tengah hari diruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat 

berbeda pada pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih 

segar dan dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega. 

b) Faktor Instrumental  

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaannya dan 

penggunaannya dirncang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. 

Tujuan peserta didikan merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan 

melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada 

diri peserta didik . yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri peserta 

didik setelah menyelesaikan pengalaman belajar. Dan tujuan yang harus dicapai 

oleh setiap individu dalam belajar memilik peranan penting, yaitu: 

1) Memberikan arah pada kegiatan peserta didikkan. Bagi pendidik, tujuan 

yang tepat . Kemudian bagi peserta didik , tujuan itu mengarahkan peserta 

didik untuk melakkan kegiatan belajar yang diharapkan dan mampu 

menggunakan waktu seefesien mungkin. 

2) Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian peserta 

didikan peminaan bagi peserta didik  ( remedial teaching). Dengan tujuan 
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peserta didikan itu pendidi akan mengetahui seberapa jauh peserta didik 

telah menguasai tujuan peserta didikan tertentu, dan tujuan peserta didikan 

mana yang belum dikuasai. 

3) Sebagai bahan komunikasi. Dengan tujuan peserta didikan, pendidik dapat 

mengkomunikasikan tujuan peserta didikannya kepada peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses 

peserta didikan. 

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut salah satu  hasil penelitian yang berhubungan dengan penerapan 

model pembelajaran langsung (Direct Instruction) adalah sebagai berikut 

Hasil penelitian dengan judul PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

LANGSUNG ( DIRECT INSTRUCTION ) MELALUI MEDIA ANIMASI 

BERBASIS MACROMEDIA FLASH TERHADAP MINAT BELAJAR DAN 

PEMAHAMAN KONSEP FISIKA DI SMA NEGERI 7 KOTA BENGKULU. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen (ekperimen semu) dengan 

populasi siswa kelas XI di SMA PLUS Negeri 7 Kota Bengkulu dan sampel 

penelitian adalah kelas XI IPA 1 yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI IPA 3 yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol, 

yang diambil menggunakan teknik Purposive Sampling. Pengambilan data 

penelitian dengan menggunakan 15 buah tes pemahaman konsep fisika berbentuk 

pilihan ganda beralasan dan angket minat belajar siswa. Analisis data 

menggunakan Uji-t dua sampel independen dan ANAVA. Hasil penelitian ialah 

ada pengaruh model pembelajaran langsung (Direct Instruction) melalui media 
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animasi berbasis Macromedia Flash terhadap pemahaman konsep fisika secara 

signifikan dengan thitung 4,087 > ttabel 1,988 pada taraf signifikan 95% dan ada 

pengaruh model pembelajaran langsung (Direct Instruction) melalui media 

animasi berbasis Macromedia Flash terhadap minat belajar siswa secara 

signifikan dengan thitung 12,259 > ttabel 1,988 pada taraf signifikan 95%.. Dapat 

disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran langsung (direct instruction) 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG (DIRECT 

INSTRUCTION) DISERTAI MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS VII  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

semu. teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling. Bentuk desain 

dsain penelitian adalah randomized control group pre-test post-test.) dengan 

populasi siswa kelas Kelas VII SMP Negeri 1 Tambusai Utara Tahun 

Pembelajaran 2014/2015.dan sampel penelitian Jumlah siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang berbeda yaitu 35 siswa di kelas eksperimen dan 34 siswa 

di kelas kontrol., yang diambil menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis 

data menggunakan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah instrumen 

tes berupa soal pilihan ganda. Uji normalitas data menggunakan uji Liliefors, uji 

homogenitas menggunakan uji Fisher dan uji hipotesis.Hasil penelitian ialah ada 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel (5,14 > 1,67), hal ini bahwa pada taraf α = 

0,05 H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh model pembelajaran langsung (Direct Instruction) terhadap hasil belajar 

siswa SMP Negeri 1 Tambusai Utara Tahun Pembelajaran 2014/2015. Sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2015: 1-10), melakukan 

penelitian tentang pengaruh model pembelajaran langsung (Direct Instruction) 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction)terhadap hasil belajar siswa. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan observasi yng dilakukan pada guru pengampu mata pelajaran 

konstruksi bangunan belum memperoleh hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat 

dari hasil belajar siswa yang belum maksimal kebanyakan siswa banyak yang telat 

dalam mengumpulkan tugas bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas yang 

diberikan. Dalam proses pembelajaran penyampaian materi masih menggunakan 

model pembelajaran ceramah, sehingga komunikasi selalu berjalan satu arah dan 

siswa cenderung pasif. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran merupakan 

salah satu faktor penunjang keberhasilan pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran yang menarik dan bervariasi akan menumbuhkan kreatifitas dan 

rasa penasaran siswa.  

Pada kegiatan praktik belajar mengajar didalam kelas banyak permasalahan 

yang dihadapi oleh guru dan siswa. Penggunaan metode pembelajaran 

konvensional yang diterapkan oleh guru membuat guru tersebut lebih 

menprioritaskan untuk menghabiskan materi secara langsung. Sehingga 

menyebabkan hasil belajar siswa kurang maksimal. Dengan demikian, penerapan 

model pengajaran langsung (Direct Instruction) diharapkan akan dapat 
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menciptakan suasana belajar yang kondunsif, dimana melakukan keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran konstruksi bangunan sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut : 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka teoritis yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

H0 = Tidak terdapat pengaruh model pengajaran langsung (direct 

instruction) terdapat hasil belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi bangunan 

Ha  = Terdapat pengaruh model pengajaran langsung (direct instruction) 

terdapat hasil belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi bangunan 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Model 

Pembelajaran Langsung ( Direct Instruction) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pada Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan Kelas X TGB SMKN 1 Rembang 

Tahun Ajaran 2017/2018 pada materi mengkategori macam-macam pekerjaan 

konstruksi batu dan beton, diperoleh sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata-rata menunjukan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Penggunaan model pengajaran langsung dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa . Ditinjau dari rata-rata pada ranah kognitif 

meningkat  diperoleh kelas eksperimen 88,84 berbanding kelas kontrol 77,06, 

sedangkan rata-rata ranah psikomotorik kelas eksperimen 78,09 berbanding 

dengan kelas kontrol 73,03 dan rata-rata ranah afektif kelas eksperimen 70,40 

berbanding dengan kelas kontrol 67,46. 

 Dari simpulan diatas diperoleh bahwa model pembelajaran Direct 

Instruction dapat meningkatkan hasil beljar pada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomorik siswa kelas X TGB SMKN 1 Rembang. 

5.2 Implikasi 

 Implikasi penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif bagi siswa, 

guru, sekolah dan jurusan teknik bangunan di SMKN 1 Rembang. Model Direct 

Instruction memberikan variasi baru bagi para siswa dalam menerima 

pembelajaran. Siswalebih mudah memahami materi yang diajarkan karena 
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pembelajaran diarahkan untuk mengnaisis dan mengatasi permasalahan nyata 

dalam lingkungan sekitar mereka. 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

 Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tak lepas dari berbagai 

keterbatasan. keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a). Penelitian ini hanya dibatasi untuk satu sekolah, yaitu SMKN 1 Rembang 

yang dijadikan subyek penelitian, sehingga jika penelitian ini diterapkan 

pada sekolah lain hasil data yang diperoleh kemungkinan berbeda 

b). Penelitian eksperimen ini dilaksanakan pada kelas kontrol dan eksperimen 

yang masih berada pada satu lingkup sekolah, maka masih memungkinkan 

adanya kesalahan  dalam pengambilan hasil belajar siswa. Hal ini 

dikarenakan peneliti tidak bisa mengontrol diskusi yang mungkin terjadi 

antara siswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen saat diluar kegiatan 

belajar-mengajar. 

c). Peneliti tidak dapat mengubah susunan kelas karena susunan pembangian 

kelas sudah ditetapkan dari pihak sekolah. 

d). Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada waktu penelitian 

yang singkat. Hal itu disebabkan karena siswa yang menjadi subjek 

penelitian akan melaksanakan praktik lapangan dan ujian akhir sekolah. 

Melihat dari hal tersebut, pada pelaksanaan penelitian peneliti melakukan 

observasi afektif dan psikomotorik siswa hanya 2 kali  dalam kegiatan 

pembelajaran selama 4 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol,. Keterbatasan lainnya adalah pada soal instrumen, setelah 
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dilakukan analisis tingkat kesukaran soal mendapatkan butir soal yang 

didominasi dengan kriteria soal sedang dan mudah. Sehingga pengaruh 

dari hal tersebut, nilai rata-rata Pre Test pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menjadi tinggi atau dengan kata lain siswa dengan mudah 

mengerjakan soal-soal instrumen.  

5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat 

digunakan untuk lebih memperbaiki kualitas belajar dan meningkatkan hasil 

belajar. Sara tersebut adalah sebagai berikut: 

a). Siswa diharapkan agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran dikelas. Sehingga kesulitan yang dialami dalam kegiatan 

pembelajaran biasa langsung didiskusikan dengan teman atau bertanya 

langsung dengan guru, Guru harus memberikan bimbingan pada siswa 

yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. 

b). Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran yang inovatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik salah satunya mengunakan model pembelajaran Direct 

Instruction. 
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