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SARI 
 

Pusporini, Fitri Dyah. 2011. Studi Komparasi Hasil Belajar Antara Model 
Pembelajaran Think Pair Share ( TPS) dan Numbered Head Together (NHT) mata 
pelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi pada siswa kelas X SMA N 1 
Karangtengah Kabupaten Demak. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS 
UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci: model pembelajaran think pair share dan numbered head together, 
hasil belajar, sosiologi 
 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat menerapkan berbagaimodel 
pembelajaran, seperti dipilih dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran think pair 
share dan numbered head together. Kedua model tersebut merupakan suatu cara yang 
efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi di kelas, karena memberi 
kesempatan siswa untuk berpikir berkelompok atau bersama-sama sehingga 
memberikan banyak waktu kepada siswa untuk berfikir bersama-sama. Dengan 
model pembelajaran ini, siswa dapat saling membantu memecahkan masalah 
sehingga dapat mengoptimalisasi partisipasi siswa. Peneliti dalam penelitian ini 
membandingkan dua model pembelajaran tersebut apabila diterapkan pada pokok 
bahasan sosialisasi. Masalah dalam penelitian ini: (1) bagaimana hasil belajar siswa 
kelas X SMA N 1 Karangtengah yang diajarkan menggunakan model pembelajaran 
think pair share, (2) bagaimana hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah 
yang dianjarkan menggunakan model pembelajaran numbered head together, (3) 
adakah perbedaan hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah yang diajarkan 
dengan menggunakan model pembelajaran think pair share dan numbered head 
together. 
  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 
dengan desain penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
kelas siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah yang berjumlah 274 siswa. Sampel 
dalam penelitian ini adalah kelas X.2 sebagai kelas eksperimen I yang diberi 
perlakuan model pembelajaran think pair share dan kelas X.3 sebagai kelas 
eksperimen II yang diberi perlakuan model pembelajaran numbered head together. 
Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen dan tes. Untuk menganalisis data yang 
diperoleh digunakan uji t.  
  Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas X pada 
mata pelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi dengan menggunakan model 
pembelajaran think pair share adalah 79,68 dan rata-rata hasil belajar siswa kelas X 
pada mata pelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi dengan menggunakan model 
pembelajaran numbered head together adalah 88,44. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut menunjukan adanya perbedaan, hal ini ditunjukan uji t diperoleh  thitung -4,745 
> ttabel 2,00 yang berada pada daerah penolakan Ho untuk α = 5% dengan dk  = 34+34 
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- 2 = 66. Dengan demikian disimpulkan bahwa siswa kelas X SMA N 1 
Karangtengah mata pelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi lebih baik diajarkan 
dengan menggunakan model pembelajaran numbered head together dibandingkan 
dengan menggunakan model pembelajaran think pair share. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, 

mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha 

untuk mentransformasikan nilai-nilai. Ada beberapa konsepsi dasar tentang 

pendidikan yang akan dilaksanakan, yaitu: (1) bahwa pendidikan berlangsung 

seumur hidup. Dalam hal ini berarti usaha pendidikan sudah dimulai sejak 

manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia, sepanjang ia 

mampu untuk menerima pengasuh dan dapat mengembangkan dirinya. (2) 

bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. (3) bagi manusia, pendidikan itu 

merupakan suatu keharusan, karena pendidikan merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dielakan oleh manusia, suatu perbuatan yang tidak boleh tidak 

terjadi, karena pendidikan itu membimbing generasi muda untuk mencapai 

suatu generasi yang lebih baik (Munib, 2006 :26). 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peseerta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berakhlak mulia. Sejarah sebagai salah satu bidang ilmu 

pengetahuan yang dipersiapkan dalam kurikulum pendidikan nasional 

mempunyai peranan yang penting dalam usaha pencapaian tujuan resebut. 

Adapun yang dimaksud pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Kegiatan belajar mengajar didasarkan pada sejumlah kompetensi 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Masa Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tujuan tersebut 

termaktub dalam BAB II pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk 

membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan. 
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Pembelajaran merupakan salah satu wujud kegiatan pendidikan di 

sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah berfungsi membantu pertumbuhan 

dan perkembangan anak agar tumbuh kearah positif. Melalui sistem 

pembelajaran di sekolah anak melakukan kegiatan belajar dengan tujuan akan 

terjadi perubahan positif pada diri anak menuju kedewasaan. 

Pendidikan mengemban tugas untuk mennghasilkan generasi yang 

baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu 

yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang di suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan 

dalam suatu kontens yang sangat luas, menyangkut kehidupan seluruh umat 

manusia, yang digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai 

suatu kehidupan yang lebih baik. 

Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, 

mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha 

untuk mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaanya ketiga 

kegiatan tadi harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta 

serasi dengan perkembangan anak didik serta lingkungan hidupnya. 

Pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar 

mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa 

menemukan kendala yang berarti. Hanya sayangnya pengelolaan kelas yang 
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baik tidak selamanya dapat dipertahankan, disebabkan pada kondisi tertentu 

ada gangguan yang tidak dikehendaki. 

Pada dasarnya hakikat pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang 

mulia hanya dapat dicapai melalui program yang terarah, terpadu, dan disertai 

dengan semangat yang tinggi untuk selalu memperbaharui mekanisme dan 

pola pembelajaran ke arah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan 

tuntutan zaman. Oleh karena itu, kesadaran untuk selalu melakukan inovasi-

inovasi dan terobosan-terobosan dari insane-insan pendidikan perlu 

dikembangkan dan disebarluaskan. 

Sosiologi merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang 

masyarakat dan kebudayaannya. Sosiologi berusaha mengkaji drama 

kehidupan sosial manusia terutama tentang tindakan-tindakan manusia, baik 

tindakan individual, kelompok, tindakan yang lazim maupun tindakan yang 

tak lazim. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius (bahasa 

latin) yang berarti kawan dan logos (bahasa yunani) yang berarti kata atau 

berbicara. Dengan demikian ilmu sosiologi berarti ilmu yang berbicara 

mengenai masyarakat. Jadi, objek kajian sosiologi adalah masyarakat 

(Maryati, 2006: 3). 

Salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang 

dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan 

bersemangat. Suasana pembelajaran yang demikian akan berdampak positif 
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dalam pencapaian prestasi dan hasil belajar siswa. Untuk hal ini guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan dalam memilih metode dalam mengajar agar 

tidak menimbulkan suatu kejenuhan bagi siswa dalam mengikuti materi yang 

diberikan dan pada akhirnya akan berdampak materi kurang dipahami. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa kelas X SMAN 1 

Karangtengah pada tanggal 24-27 Februari 2010, kebanyakan mereka kurang 

senang terhadap proses pembelajaran sosiologi. Menurut mereka, sosiologi 

merupakan pelajaran yang memusingkan dan menjenuhkan. Meskipun 

demikian mereka harus tetap mempelajarinya karena sosiologi merupakan 

satu mata pelajaran yang di dalamnya terdapat sarana untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kehidupan sehari-

hari masyarakat terdapat dalam sosiologi. Hasil wawancara terhadap salah 

satu siswa kelas X.1 yang bernama Alfi “sosiologi itu pelajaran yang 

membosankan tidak ada variasi dalam pembelajaran, kurang ada semangat”.  

Sedangkan menurut Ayu “sosiologi sebenarnya pelajaran yang 

menyenangkan, hanya saja penyampainnya kurang pas”. 

Berdasarkan wawancara di atas dan pengamatan peneliti di SMA N 1 

Karangtengah pada tanggal 24-27 Februari 2010. Guru memberikan materi 

pelajaran 70% menggunakan ceramah bervariasi dan 30% menggunakan 

lembar kerja siswa untuk melakukan diskusi yang terkadang membuat siswa 

sedikit jenuh dan kurang mampu mengembangkan kreativitasnya dalam 
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pembelajaran sosiologi. Penggunaan berbagai media pembelajaran sebaiknya 

dapat dimanfaatkan guru agar memberikan efek tidak jenuh pada siswa. Selain 

itu guru juga harus memperhatikan kondisi siswanya apakah dalam 

pembelajaran siswa mendapatkan hasil yang memenuhi target atau tidak. 

Karena pembelajaran sosiologi masih terpusat oleh guru sehingga siswa masih 

terpaku materi-materi yang disampaikan oleh guru akibatnya siswa belum bisa 

mandiri. Dengan diskusi, siswa dapat merangsang pikiran untuk memberikan 

pendapatnya dan tidak malu untuk menyampaikannya, sehingga anak akan 

lebih berpikir kritis dalam menghadapi masalah. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat menerapkan berbagai 

strategi. Salah satunya adalah melalui penggunaan berbagai model  

pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih diharapkan mampu 

mengembangkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, dan kerjasama. Model 

pembelajaran dimaksud di atas adalah model pembelajaran tipe think pair 

share (TPS) dan numbered head together (NHT).  

Model pembelajaran TPS  merupakan model pembelajaran yang 

mempunyai strategi pembelajaran dimana siswa diberi kesempatan untuk 

bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain, tidak lain halnya dengan 

model pembelajaran NHT. Model pembelajaran ini juga memberi kesempatan 

pada siswa untuk bekerjasama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

hanya bedanya pada NHT guru akan memberikan nomor pada tiap-tiap siswa 
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dalam tiap-tiap kelompok dan guru akan memanggil peserta didik yang 

memiliki nomor sama dari tiap-tiap kelompok. 

Think pair share dan numbered head together merupakan model 

pembelajaran yang mempunyai persamaan mengajarkan pada siswa untuk 

saling bekerjasama dalam kelompok, perbedaan yang ada hanya pada cara 

penerapannya, sehinga peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan siswa 

terhadap model pembelajaran, agar siswa mempunyai variasi dalam kegiatan 

belajar mengajar, siswa lebih tertarik pada model pembelajaran think pair 

share atau numbered head together dan bagaimana hasil belajar siswa setelah 

diterapkan dua model pembelajaran tersebut. 

Model pembelajaran TPS dan NHT merupakan suatu cara yang efektif 

untuk membuat variasi suasana pola diskusi di kelas, karena memberi 

kesempatan siswa untuk berpikir secara berkelompok atau bersama-sama 

sehinga memberikan banyak waktu kepada siswa untuk berfikir secara 

berkelompok atau bersama-sama dimana mereka dapat bersama-sama 

merespon jika ada kesulitan agar saling membantu memecahkan masalah 

tersebut serta dapat bekerjasama dengan orang lain serta mengoptimalisasi 

partisipasi siswa. (Suprijono, 2009: 91) 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan 

NHT, mencoba untuk membangun pemahaman siswa dari pengalaman belajar 

siswa berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Pembelajaran dikemas 



8 

 

 

 

menjadi proses mengkonstruksikan bukan menerima pengetahuan. Mencoba 

mengubah dari pola menghafal menjadi mulai mencari pemahaman-

pemahaman. Siswa mencoba menemukan dan mencari sehingga terjadi 

perpindahan dari mengamati menjadi memahami. Siswa dapat menggunakan 

sumber-sumber yang tersedia dan secara aktif dan menggunakannya. Siswa 

dapat lebih mandiri mengembangkan pengetahuan mereka tanpa bergantung 

pada penjelasan guru. 

TPS dan NHT merupakan dua model pembelajaran yang keduannya 

memiliki strategi pembelajaran yang berbeda, TPS menyajikan strategi belajar 

dengan cara siswa untuk berfikir individu sebelum berkelompok dan NHT 

menyajikan strategi belajar dengan pemberian nomor pada siswa ditiap 

kelompok, kedua-duanya menyajikan metode pembelajaran bervariasi yang 

akan membantu mempermudah siswa menyelesaikan materi dan tugas dari 

guru, selain itu keduanya memiliki metode yang hampir sama yaitu sama-

sama memberi kesempatan siswa untuk berpikir bersama secara kelompok 

sehingga mereka dapat memberikan pendapat mereka masing-masing. Variasi 

yang ada pada dua model pembelajaran TPS dan NHT mengakibatkan cara 

pengajaran yang berbeda dan dari variasi yang berbeda diharapkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dan dilandasi suatu keinginan untuk 

mengetahui perbandingan hasil belajar siswa menggunakan model 
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pembelajaran TPS dan NHT, maka peneliti berusaha untuk meneliti dalam 

suatu penelitian berjudul “ studi komparasi hasil belajar antara model 

pembelajaran think pair share (TPS) dengan numbered head together (NHT) 

mata pelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi pada siswa kelas X SMA 

N 1 Karangtengah Kabupaten Demak “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangengah yang  

diajarkan menggunakan model pembelajaran Think pair share? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran numbered  head 

together? 

3. Adakah perbedaan hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah 

yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Think pair 

share  dan numbered head together? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran Think pair share. 

2. Hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran numbered head together. 

3. Perbedaan hasil belajar siswa kelas X SMA N 1 Karangtengah yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Think pair share 

dan numbered head together 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa 

maupun guru. Manfaat yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Diharapkan hasil belajar siswa lebih meningkat. 

b. Siswa menjadi tertarik pada mata pelajaran sosiologi. 

c. Melatih siswa aktif dalam belajar berdiskusi dengan kelompoknya dan 

dapat menghargai pendapat orang lain. 

d. Siswa mendapat variasi dalam pembelajaran sosiologi. 

2. Manfaat bagi guru 

a. Meningkatkan kreativitas guru dalam pengembangan materi pelajaran. 
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b. Guru lebih mudah mengoptimalkan pembelajaran karena siswa lebih 

aktif mengukuti pelajaran. 

c. Memperbaiki kinerja guru dalam PBM. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Hasil belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 

2. Model pembelajaran think pair  share  

 TPS atau berfikir, berpasangan, berbagai merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa.  TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi dikelas karena memberi kesempatan siswa 

untuk berpikir dan merespon jika ada kesulitan agar dapat saling 

membantu memecahkan masalah tersebut. 

3. Model pembelajaran numbered head together 

 Numbered head together atau kepala bernomor merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana guru membentuk kelompok untuk 

berdiskusi dan akan memberikan nomor pada tiap-tiap siswa dalam tiap-

tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 

A. Kajian Pustaka 

Kajian tentang beberapa penelitian terdahulu: 

Model pembelajaran TPS dan NHT sudah beberapa kali diteliti oleh 

beberapa peneliti. Penelitian terdahulu hanya menggunakan salah satu model 

pembelajaran tersebut dengan model pembelajaran lain. Seperti penelitian 

Setyawati (2010), tentang studi komparasi antara model group investigation 

dengan model think pair share pokok bahasan organisasi pergerakan nasional 

Indonesia dilihat dari hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Ulujami 

Kabupaten Pemalang Tahun ajaran 2009/2010. Ada perbedaan yang 

signifikan antara model pembelajaran group investigation dengan think pair 

share dan dengan pembelajaran konvensional pada pokok bahasan organisasi 

pergerakan nasional Indonesia dilihat dari hasil belajar siswa kelas XI IPS 

SMA N 1 Ulujami Kabupaten Pemalang tahun ajaran 2009/2010. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji kesamaan rata-rata dengan Ho ditolak yang berarti 

ketiga kelas berbeda signifikan. Model pembelajaran konvensional 

menghasilkan nilai rata-rata sebesar 71,29 sedangkan model pembelajaran 

group investigation menghasilkan nilai rata-rata sebesar 80,61 dan model TPS 

sebesar 74,21. Model group investigation dengan nilai rata-rata sebesar 80,61 

12 
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lebih baik dari pada model TPS dengan nilai rata-rata sebesar 74,21 lebiih 

baik daripada pembelajaran konvensional dengan nilai rata-rata sebesar 71,29 

pada pokok bahasan organisasi pergerakan nasional Indonesia dilihat dari 

hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA N 1 Ulujami Kabupaten Pemalang 

tahun ajaran 2009/2010. 

Penelitian Apriliana (2010), tentang perbedaan hasil belajar geografi 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan tipe NHT 

pokok bahasan lingkungan hidup dan pelestariannya pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 10 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. Pada penelitian ini 

kelompok yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT mempunyai nilai rata-rata sebesar 7,08, sedangkan kelompok yang 

diberi perlakuan dengan TPS mempunyai nilai rata-rata sebesar 6,35. 

Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa hasil belajar geografi siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan tipe NHT pokok bahasan 

lingkungan hidup dan pelestariaanya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

Surakarta tahun ajaran 2009/2010 mengalami perbedaan secara signifikan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT memberikan hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. 
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B. Landasan Teori 

1. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nila, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Merujuk pemikiran 

Gagne dalam Suprijono (2009 :5), hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon 

secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memerlukan manipulasi simbol, mecahan masalah maupun 

penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Ketrampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan kognitif bersifat pas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

kemampuan kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 
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e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menerima 

atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Sikap berupa kemampuan meginternalisasi dan eksternalisasi nilai-

nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai 

standar perilaku. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2009: 6), hasil belajar 

mencakup kemampuan kongnitif, afeektif, dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah Knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan, hubungan) 

synthesis (mengorganisasikan, merencakan, membentuk bangungan 

baru), dan kreativitas. Domain afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respon), valuing (menilai), 

organization (oganisasi), characterization (karakterisasi). Domain 

psikomotor juga mencakup ketrampilan poduktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial dan intelektual. Sementara, menurut Lindgren hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan 

bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinnya, 

hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan 
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sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara fragmentasi atau 

terpisah, melainkan komprehensif (Suprijono, 2009: 5). Hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktifitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh 

karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang 

harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktifitas belajar 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Anni, 2006 : 5). 

Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan 

perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan 

bahwa belajar telah terjadi. Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka menerima 

pengalaman-pengalaman belajarnya (Sudjana, 1990 : 22). Hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar siswa pada 

hakiktanya adalah perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar 

mempelajari pengetahaun tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam 
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pembelajaran perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar 

setelah melakukan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. Jadi yang dimaksud hasil belajar adalah sesuatu yang 

telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

sosiologi yang berarti nilai ulangan. 

 

2. Belajar dan pembelajaran 

Menurut pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu 

proses perubahan, yaitu perubahan tingkahlaku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Selain itu belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku dari 

tidak tahu menjadi tahu dan belajar merupakan proses penembangan 

pengetahuan. Sebagai upaya dan untuk mencapai suatu perubahan, kegiatan 

belajar itu sendiri harus dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh siswa 

menjadi aktif, dapat merangsangnya daya cipta, rasa dan karsa. Dalam hal ini 

para siswa tidak hanya mendengarkan atau menerima penjelasan guru secara 
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sepihak, tetapi dapat pula melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bermakna 

dan menunjang proses penyampaian yang dimaksud. 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh pakar 

psikologis. Gagne dan Berlin dalam Anni (2006: 2) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilaku karena 

hasil dari pengalaman. Morgan dalam Anni (2006: 2) menyatakan bahwa  

belajar merupakan perubahan relative permanen yang terjadi karena hasil dari 

praktik atau pengalaman. Gagne dalam Anni (2006: 2) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan deposisi atau kecakapan manusia, yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak 

berasal dari proses pertumbuhan. Dari keempat pengertian tersebut tampak 

bahwa konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu: 

a. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur 

apakah seseorang yelah belajar, maka diperlukan perbandinngan 

antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. 

Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa 

seseorang telah belajar. 

b. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan 

fisik, tidak disebut sebagai hasil belajar. 
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c. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk 

diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung selama satu 

hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan 1 tahun (Anni, 2006: 3). 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat pelbagai 

unsur yang saling kait-mengkait sehingga meghasilkan perubahan perilaku 

Gagne dalam Anni (2006: 4). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

a. Pembelajaran, dapat berupa peserta didik, pembelajaran, warga 

belajar, dan peserta pelatihan. Pembelajaran memiliki organ 

pengindraan yang digunakan untuk menangkap rangsangan, otak yang 

digunakan unutk mentransformasikan hasil pengindraannya ke dalam 

memori yang kompleks, dan syarat atau otot yang digunakan untuk 

menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. 

b. Rangsangan (stimulus), Peristiwa yang merangsang pengindraan 

pembelajar disebut situasi stimulus. Dalam kehidupan seseorang 

terdapat banyak stimulus yang berada di lingkungannya. Agar 

pembelajar mampu belajar optimal ia harus memfokuskan pada 

stimulus tertentu yang diminatinya. 
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c. Memori, memori pembelajar berisi pelbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 

belajar sebelumnya. 

d. Respon, tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut 

respon. Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori 

yang ada di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap 

stimulus tersebut. Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir 

proses belajar yang disebut perubahan perilaku atau perubahan kinerja. 

Pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” dari self 

instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal). 

Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang 

disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat 

eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-

prinsip pembelajaran. Sesuatu yang dikatakan prinsip biasanya berupa 

aturan atau ketentuan dasar yang bila dilakukan secara konsisten, sesuatu 

yang ditentukan itu akan efektif atau sebaliknya. Sedangkan pembelajaran 

yang berorientasi bagaimana si belajar berperilaku, memberikan makna 

bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat 

individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam 

sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang (Sugandi, 2006: 9) 
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Sugandi (2006: 9) menjelaskan beberapa teori belajar mendeskripsikan 

pembelajaran sebagai usaha sebagai berikut: 

a. Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar. (Behavioristik) 

b. Cara guru memberikan kesempatan agar memahami apa yang 

dipelajari. (Koknitif) 

c. Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan 

pelajaran dengan cara mempelajari sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. (Humanistik) 

Briggs dalam Sugandi (2006: 9) menjelaskan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa 

sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya 

dengan lingkungan. Unsur utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak 

sebagai event sehingga terjadi proses belajar. 

 

3. Teori belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diperoleh di dalam 

pikiran siswa itu. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu dapat 

lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Gagne dalam 
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Trianto (2007: 12) menekankan pentingnya kondisi internal dan eksternal 

dalam suatu pembelajaran, agar siswa memperoleh hasil belajar yang 

diharapkan. Dengan demikian, sebaiknya memperhatikan atau menata 

pembelajaran yang memungkinkan mengaktifkan memori siswa yang sesuai 

agar informasi yang baru dapat dipahaminya. Kondisi eksternal yang baru 

dapat dipahaminya. Konidsi eksternal bertujuan antara lain merangsang 

ingatan siswa, penginformasian tujuan pembelajaran, membimbing belajar 

materi yang baru, memberikan kesempatan kepada siswa menghubungkannya 

dengan informasi baru. 

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi 

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu 

tidak lagi sesuai. Agar siswa benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. 

Konstruktivisme menekankan pada belajar autentik, bukan artifisial. 

Belajar autentik adalah proses interaksi seseorang dengan obyek yang 

dipelajari secara  nyata. Belajar bukan sekedar mempelajari teks-teks, 

terpenting ialah bagaiamana menghubungkan teks  itu dengan kondisi nyata 

atau kontekstual. Secara sosiologis, pembelajaran konstruktivisme 

menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dengan menyatakan 
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bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kolaboratif dan kooperatif akan 

dapat meningkatkan pengubahan secara konseptual. Keterlibatan dengan 

orang lain membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki pemahaman mereka saat mereka bertemu dengan pemikiran 

orang lain dan saat mereka berpartisipasi dalam pencarian pemahaman 

bersama (Suprijono, 2009: 39) 

Teori belajar behavioristik si belajar dituntut untuk berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Proses belajar yang dapa diterima dengan mudah 

menyebabkan si belajar merespon stimulasi dengan baik. Agar respon yang 

baik ini dapat bertahan dalam diri si belajar, diperlikan adanya feedback ( 

balikan) yang dapat berupa penguatan. Oleh sebab itu menurut aliran 

behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara 

kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 

Teori belajar kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif 

untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Ada delapan 

prinsip pembelajaran yang digali dari teori kognitif Bruner dan Ausable yaitu: 

a. Menekankan akan makna pemahaman 

b. Mempelajari materi tidak hanya proses pengalaman tetapi perlu disertai 

proses transfer secara lebih luas 

c. Menekankan adanya pola hubungan 

d. Menekankan pembelajaran prinsip dan konsep 
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e. Menekankan struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif 

f. Obyek pembelajaran seperti apa adanya dan tidak disederhanakan dalam 

bentuk eksperrimen 

g. Menekanka pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan komunikasi 

h. Perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan yang lebih bermakna 

(Reilley & Lewis dalam Sugandi, 2006 :10). 

Teori humanistik, belajar bertujuan untuk memanusiakan manusia. 

Anak yang berhasil dalam belajar, jika ia dapat mengaktualisasikan dirnya 

dengan lingkungan maka pengalaman dan aktivitas si belajar merupakan 

prinsip penting dalam pembelajaran humanistik (Sugandi, 2006 :10). 

 

4. Model Pembelajaran Think pair share  (TPS) 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Arends (Agus, 

2009: 46) model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

diggunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan 

kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. 
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Model pembelajaran TPS dikembangkan oleh Frank Lyman sebagai 

struktur kegiatan pembelajaran kooperatif. Teknik ini memberi kesempatan 

pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. 

Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. TPS atau berfikir 

berpasangan berbagai adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.  TPS merupakan suatu 

cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi dikelas karena 

memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan merespon jika ada kesulitan 

agar dapat saling membantu memecahkan masalah tersebut. Serta dapat 

bekerjasama dengan orang lain serta mengoptimalisasi partisipasi siswa. 

Dalam melaksanakan model TPS guru membandingkan Tanya jawab 

kelompok keseluruhan yang terbagi menjadi tiga fase atau langkah : 

a. Berpikir (thinking) yaitu guru mengajukan pertanyaan atau masalah 

yang dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan 

waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. 

Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan 

bukan bagian berpikir. 

b. Berpasangan (pairing) selanjutnya guru meminta siswa untuk 

berpasangan dan didiskusikan apa yang mereka peroleh. Interaksi 

selama waktu yang disediakan dapat menyatukan gagasan apabila 
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suatu masalah khusus yang diidentifikasikan. Secara normal guru 

memberikan waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. 

c. Berbagi (sharing) pada langkah akhir, guru meminta pasangan-

pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka 

bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke 

pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan 

mendapatkan kesempatan untuk melaporkan (Triatno, 2007 : 127). 

Langkah-langkah TPS adalah : 

a. Guru menyiapkan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru. 

c. Siswa diminta untuk berpasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing 

(Trianto, 2007: 61). 

  

5. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Model pembelajaran numbered head together ini dalam proses belajar 

mengajar melibatkan lebih banyak siswa dalam menelah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dari 

pada gurunya. Dengan digunakannya model-model dalam proses 



27 

 

 

 

pembelajaran, maka seorang guru akan merasakan kemudahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang 

hendak kita capai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik 

dan tuntas sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

Pembelajaran dengan menggunakan model numbered head together 

diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya mempertimbangkan jumlah 

konsep yang dipielajari. Misalnya, jumlah peserta didik dalam satu kelas 

terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah 

konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri 8 orang. Tiap-tiap 

orang dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-8 . 

Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan pada 

tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan ini tiap-tiap 

kelompok menyatukan kepalanya “Head Together” berdiskusi 

memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang 

memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi 

kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari 

guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua peserta didik dengan nomor 

yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan 
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jawaban atas pertanyaan guru. Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru 

dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga peserta didik 

dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai pengetahuan yang utuh 

(Suprijono, 2009: 92). 

 

6. Hakikat Pembelajaran Sosiologi 

Sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan 

kebudayaanya. Ilmu sosiologi modern mulai berkembang sejak akhir abad 

ke-19. Salah satu seorang ilmuwan yag memulai hal tersebut adalah 

Bacon. Ia menyadarkan dunia ilmu pengetahuan bahwa prinsip-prinsip 

yang digunakan oleh ilmu pengetahuan alam dapat juga digunakan untuk 

mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Auguste Comte ilmuwan dari 

Perancis berhasil merumuskan sosiologi secara sistematis dan tidak 

bercampur dengan disiplin ilmu lainnya. Maka pemikiran Auguste Comte 

dianggap sebagai tonggak lahirnya sosiologi ( Taupan, 2006:4). 

Pada abad ke 20, sosiologi berkembang secara pesat, para ahli berhasil 

meyakinkan masyarakat tentang kegunaan ilmu sosiologi bagi 

kepentingan masyarakat. Talcott Parson menambah khasanah sosiologi 

dengan teorinya yang disebut Action Theory yang mengatakan bahwa aksi 

manusia adalah suatu sistem aksi yang meliputi sub-sub sistem: 

organisme, identitas sosial dan budaya, yang dapat diterapkan untuk 
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memahami hubungan timbale balik antara kehidupan masyarakat yang 

berkembang dinamis dengan berbagai aspek kegiatan, seperti ekonomi, 

pendidikan, politik, hukum, dan sebagainya (Taupan, 2006:8). Sosiologi 

berusaha mengkaji drama kehidupan sosial manusia terutama tentang 

tindakan-tindakan manusia baik tindakan individual, tindakan kelompok, 

tindakan yang lazim maupun tindakan yang tak lazim. Istilah sosiologi 

berasal dari kata socius dan logos. Socius (bahasa latin) yang berarti 

kawan dan logos (bahasa yunani) yang berarti kata atau berbicara. Dengan 

demikian ilmu sosiologi berarti ilmu yang berbicara mengenai 

masyarakat. Jadi, objek kajian sosiologi adalah masyarakat ( Maryati, 

2006:5). 

 

7. Pokok bahasan sosialisasi 

a. Pengertian Sosialisasi 

 Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang mempelajari 

dan menghayati norma-norma kelompok atau kesatuan kerja 

dimana ia hidup sehingga ia sendiri menjadi seorang pribadi yang 

unik dan berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. 

 Sebuah proses sosialisasi dimulai sejak seseorang lahir kea lam 

dunia ini. Adanya sosialisasi disebabkan karena setiap orang pada 

saat di lahirkan tidak tahu siapa dirinya, meskipun demikian di 



30 

 

 

 

dalam dirinya sudah terkandung potensi-potensi yang siap 

dikembangkan lebih lanjut lewat proses sosialisasi ( Taupan, 

2006:117). 

 Proses terbentuknya kepribadian secara sosiologis terjadi 

melalui sosialisasi. Pada proses ini, seorang individu banyak 

mempelajari dan menyesuaikan diri dengan norma-norma dan 

nilai-nilai yang berlaku, melalui individu lainnya yang berada 

disekitarnya ( Taupan, 2006:117). 

 Kemampuan seorang individu untuk hidup di tengah-tengah 

masyarakat atau menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang 

berlaku tentunya tidak datang sendirinya, tetapi hal itu didapatkan 

melalui sebuah proses belajar dan kematangan. 

b. Media / agen sosialisasi 

1) Keluarga 

 Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama 

yang mewarnai kehidupan individu lewat nilai-nilai, 

norma-norma, maupun kebudayaan yang ditanamkan 

dalam individu bersangkutan. Sejak kelahirannya, 

individu langsung berhadapan dengan anggota 

keluarganya, yaitu ayah dan ibunnya. Sebuah keluarga 

merupakan wahana pendidikan atau guru yang pertama. 
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 Keseluruhan sistem belajar mengajar sebagai 

bentuk sosialisasi dalam keluarga bisa disebut sebagai 

sistem pendidikan keluarga. Sistem pendidikan ini 

dilaksanakan melalui suatu pola asuh, yaitu pola untuk 

menjaga, merawat, dan membesarkan anak. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan keluarga sangat 

berperan besar dalam proses sosialisasi, yaitu: 

a) Keluarga mempunyai kesempatan 

berinteraksi lebih besar dengan si anak 

dalam pembentukan kepribadian serta 

identitasnya. 

b) Keluarga mempunyai hubungan yang lebih 

erat dengan para anggota keluarganya. 

c) Keluarga memberikan pengawasan dan 

pengendalian terhadap anak. Namun perlu 

diusahakan untuk menghindari bentuk 

pengawasan dan pengendalian yang terlalu 

menekankan jiwanya. 

d) Keluarga memberikan eladan bagi putra-

putranya. 
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e) Keluarga mendorong anak untuk 

mematuhi nilai dan norma sosial yang 

berlaku. 

Jika hal-hal tersbut diabaikan, maka hubungan antara 

orang tua dengan anaknya akan menjadi renggang, 

padahal kasih sayang sanngat dibutuhkan oleh mereka. 

Selain itu jika keluarga trlalu menekan anak lewat 

berbagai ancaman dan sanksi yang terlalu berat, maka 

jiwa seorang anak akan sangat tertekan ( Taupan, 

2006:122). 

2) Kelompok bermain 

 Agen sosialisasi lain selain keluarga adalah 

teman sepermainan, kerabat, tetangga, dan teman 

sekolah. Agen baru tersebut didapat seorang anak 

setelah anak dapat berpergian. Didalam proses ini, 

seorang anak berusaha mempelajari berbagai 

kemampuan baru. 

 Adanya kelomppok bermain bagi seorang anak 

tentunya akan memberikan peranan yang positif bagi 

perkembangan sosialisasinya. Peranan-peranan positif 

tersebut, yaitu sebagai  berikut: 
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a) Adanya rasa aman dan rasa dianggap 

penting. 

b) Tumbuhnya rasa kemandirian di 

dalam diri seorang anak. 

c) Seorang anak mendapat tempat 

penyaluran berbagai perasaannya 

seperti rasa sedih, senang, dan sedih. 

d) Dapat mengembangkan berbagai 

ketrampilan sosial. 

Selain peran positif, kelompok bermain sering pula 

mendatangkan peranan yang negative akibat kurangnya 

pengawasan dari pihak masyarakat. Kelompok bermain 

yang mengakibatkan pengaruh yang negatif sering 

disebut dengan istilah geng ( Taupan, 2006:124). 

3) Lingkungan sekolah 

 Sekolah merupakan lingkungan formal pertama 

bagi seorang anak. Sekolah sebuah pendidikan formal 

yang bertujuan mempersiapkan berbagai pengusaan 

peranan-peranan baru dikemudian hari, pada saat ia 

sudah tidak bergantung kepada orang tuanya. Di tempat 

ini seorang individu dilatih untuk berdisiplin, 
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mengikkuti berbagai peraturan dan menerima berbagai 

penghargaan atas prestasinya maupun berbagai 

hukuman atas pelanggarannya. 

 Dilingkungan sekolah proses sosialisasi 

dilakukan melalui berbagai sarana seperti adanya 

kurikulum, peraturan sekolah, pendidikan bidang studi 

dan berbagai sarana lainnya. Lingkungan ini sangat 

menentukan terhadap penanaman berbagai nilai dan 

norma. 

Fungsi nyata dari lingkungan sekolah bagi individu 

antara lain: 

a) Menentukan jenis mata pencaharian yang akan dia 

jalani. 

b) Memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan 

masyarakat. 

c) Melestarikan kebudayaan. 

d) Membentuk kepribadian  (Taupan, 2006:127). 

4) Lingkkungan kerja 

 Tempat pekerjaan merupakan media sosialisasi 

yang tidak kalah penting dalam proses pembentukan 

kepribadian seseorang. Lingkungan kerja merupakan 
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kelompok yang anggotanya relatif sedikit, dimana 

setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif 

sama dan mempunyai ikatan yang erat satu sama 

lainnya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan 

kantro, perusahaan, dan instansi. 

 Setiap lingkungan kerja mempunyai peraturan 

untuk mengatur pola kerjanya serta kepentingan-

kepentingan para pegawainya. Dalam proses sosialisasi 

di lingkungan kerja, setiap individu berusaha untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai nilai dan norma 

yang berlaku. Hal itu bertujuan agar dirinya dapat 

diterima dengan baik di lingkungan barunya. Di dalam 

lingkungan kerja setiap individu harus menjalankan 

peranannya sesuai dengan kedudukannya (Taupan. 

2006:128). 

5) Media massa 

 Media massa seperti surat kabar, majalah, TV, 

radio, film, dan buku mempunyai peran penting dalam 

proses sosialisasi. Apa yang dibaca dan ditonton akan 

berpengaruh terhadap perkembangan pengetahuan, 

kepribadian, dan intelektualitas seseorang. 
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 Pesan yang ditayanngkan oleh media elektronik 

bisa mempengaruhi arah perilaku individu menjadi 

prososial atau anti sosial. Berbagai pesan yang kita lihat 

setiap hari langsung maupun tidak langung akan sangat 

membekas di dalam pikiran kita. Hal itu akan didorong 

pula oleh berbagai iklan dan kemasan penyajian media 

massa yang kian lama kian menarik (Taupan, 

2006:129). 

 

c. Bentuk-bentuk sosialisasi 

1. Sosialisasi primer 

 Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang 

dijalani individu semasa kecil dan menjadi pintu bagi 

seseorang memasuki keanggotaan masyarakat. Pada poses ini 

anak mulai mengenal keluarganya, dan berlangsung sebelum si 

anak memasuki lingkungan masyarakat. Melalui proses 

sosialisasi primer, seorang anak mengenal dan memahami 

nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kedua hal tersebut 

tentunya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh individu 

(Taupan, 2006:129). 
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2. Sosialisasi sekunder 

 Sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang 

memperkenalkan kepada individu sektor-sektor baru dunia 

objektif masyarakat. Dalam tahap ini dikenal proses 

desosialisasi, yaitu proses pencabutan identitas dirinya yang 

lama dan dilanjutkan dengan resosialisasi, yaitu pemberian 

identitas baru yang di dapat melalui institusi sosial. Proses ini 

dinamakan pula sebagai proses pemasyarakatan total ( Taupan, 

2006:129). 

d. Tahap-tahap sosialisasi 

 Sosialisasi adalah sebuah tahapan belajar yang tak akan pernah 

berhenti dialami oleh manusia sepanjang hidupnya, mulai dari 

masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai ia meninggal. Untuk 

menngetahui bagaimana seseorang melakukan sosialisasi, berikut 

tahap-tahap yang akan dialakukan oleh seseorang: 

1) Tahap persiapan 

 Tahap persiapan dimulai sejak seorang anak dilahirkan. 

Tahap ini merupakan proses awal untuk mengenal dunia 

sosialnya, termasuk untuk mendapatkan pemahaman tentang 

dirinya. 
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 Tahap ini berlangsung karena setiap manusia 

dianugrahi kemampuan berfikir, terutama dalam hal meniru, 

meskipun kegiatan meniru pada tahap awal ini belumlah 

sempurna. 

2) Tahap meniru 

 Pada tahap ini anak sudah dapat melakukan tiruan 

secara sempurna. Misalnya seorang anak sudah mampu 

memainkan peranan seperti orang dewasa yang dia lihat. Hal 

lainnya adalah seorang anak sudah mampu mengenali 

llingkkungan keluarganya yang lebih luas. 

3) Tahap siap bertindak 

 Pada tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan 

oleh manusia mulai berkurang. Hal itu disebabkan manusia 

mulai memainkan peranannya sendiri secara langsung dengan 

penuh kesadaran. Kemampuan ini akan semakin berkembang 

ketika dia sudah memasuki lingkungan sekolah, serta 

lingkungan masyarakat secara luas. Karena itu, ada tahap ini 

kemampuan seseorang dalam memahami norma yang berlaku 

sudah meningkat. 
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4) Tahap penerimaan norma kolektif 

 Pada tahap penerimaan norma kolektif ini, manusia 

disebut sebagai orang dewasa. Bukan hanya sudah mampu 

menempatkan dirinya pada posisi orang lain, tetapi juga sudah 

menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pada tahap ini manusia 

sudah dapat menerapkan nilai dan norma yang ada dengan 

sepenuhnya (Taupan, 2006:131). 

 

C. Kerangka Berfikir 

Keranngka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran 
sosiologi 

Model pembelajaran 
TPS 

Model pembelajaran 
NHT 

Hasil belajar Hasil belajar 

Perbandingan hasil belajar siswa yang diajar 
kan menggunakan model TPS dan model 
NHT 

Teori konstruktivisme 
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Variasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah masih 

sangat kurang terutama pada mata pelajaran sosiologi. Umumnya guru hanya 

menggunakan metode ceramah yang menempatkan guru sebagai pusat 

informasi. Oleh karena, itu banyak siswa yang jenuh dengan kegiatan belajar 

mengajar dan mengakibatkan hasil belajar siswa menurun. Dengan 

penggunaan model pembelajaran think pair share dan model pembelajaran 

numbered head together diharapkan siswa dapat mengoptimalkan 

kemampuan berfikirnya agar mendapat solusi atau pemecahan masalah selain 

itu hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

D. Hipotesis 

1. Hipotesis Kerja (Ha) 

Ha: Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran think pair and share 

dengan model pembelajaran numbered head together pada siswa kelas 

X SMA N 1 Karangtengah pada mata pelajaran sosiologi pokok 

bahasan sosialisasi. 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

Ho: tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang 

diajarkan dengan menggunakan model  pembelajaran think pair and 

share dengan model pembelajaran numbered head together pada siswa 
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kelas X SMA N 1 Karangtengah pada mata pelajaran sosiologi pokok 

bahasan sosialisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Tujuan dari penelitian eksperimen ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan 

peningkatan kemampuan menganalisis siswa dengan cara mengenakan kepada 

satu atau lebih kelompok eksperimental. 

 

B. Menentukan Objek Penelitian  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangtengah 

yang terdiri dari X.1 sampai X.8 yang berjumlah 274 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengambilan dengan teknik cluster random sampling, yakni  mengambil 

sampel dimana dipilih dua kelas secara acak dengan undian dari populasi. 

Sampel terdiri dari 2 kelas yang diberi perlakuan dengan menerapkan 

model pembelajaran think pair share dan model pembelajaran numbered 
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head together. Kelas yang diberi perlakuan model pembelajaran think pair 

share yaitu kelas X.2 dengan jumlah 34 siswa dan kelas yang diberi 

perlakuan numbered head together yaitu kelas X.3 dengan jumlah 34 

siswa. 

 

C. Variabel Penelitian  

a. Variabel bebas 

Variable bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran think pair share dengan numbered head together pada mata 

pelajaran sosiologi kelas X SMA N 1 Karangtengah pokok bahasan 

sosialisasi. 

b. Variabel terikat 

Variable terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas X 

SMA N 1 Karangtengah pada mata pelajaran sosiologi pokok bahasan 

sosialisasi. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.  Dokumentasi 

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, 

dimaksudkan untuk memperoleh rekaman gambar aktivitas atau perilaku 
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siswa selama mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran think pair share dan numbered head together. Metode 

dokumentasi juga untuk memperoleh data kemampuan awal siswa, 

instrument test. 

 

b.  Tes 

Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dengan hasil 

nilai angka. Dua metode test yang digunakan: 

1) Pre tes 

Pre tes merupakan langkah awal dalam penyusunan kondisi antar 

kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

think pair share dan dengan model pembelajaran numbered head 

together.  

2) Post tes 

Post tes merupakan uji eksperimen yaitu test setelah dilakukannya 

eksperimen, tujuan post test ini adalah untuk mmendapatkan nilai 

sampel kelompok think pair share dan kelompok numbered head 

together setelah diberi perlakuan. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes obyektif ( pilihan ganda a, b, c, d, dan e ) 

yang terdiri atas soal-soal tentang pokok bahasan sosialisasi 

dengan jumlah soal 40 butir soal. 
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c. Langkah-langkah 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan perangkat test 

penelitian ini adalah: 

1) Membahas ruang lingkup atau materi yang diteskan. 

2) Menentukan jumlah waktu yang digunakan untuk mengerjakan 

soal. 

3) Menentukan jumlah item soal. 

4) Menentukan tipe soal. 

Setelah instrumen tes tersusun, kemudian diadakan uji coba tes. 

Uji coba tes ini dilakukan sebelum tes digunakan untuk mengukur 

hasil belajar kelompok eksperimen think pair share dan numbered 

head together. Tujuan uji coba tes tersebut untuk mengetahui 

apakah butir-butir soal yang digunakan telah memenuhi kualifikasi 

tes yang baik atau belum. Uji coba instrumen dialkukan pada siswa 

kelas X.6. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sesuatu instrumen yang valid 
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atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006: 168 ). 

q
p

S
MtM

R
t

p
pbis

-
=  

Keterangan: 

Rpbis = koefisien korelasi biserial 

Mp = rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal  

Mt   = rata-rata skor total 

St   = standart deviasi skor total 

P   = proporsi siswa yang menjawab benar  pada setiap butir soal 

q    = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

tabel 1. Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah % 

1. Valid 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 32, 33, 35, 37, 38 

32 80 

2. Tidak Valid 3, 11, 14, 28, 34, 36, 39, 40 8 20 

 Jumlah  40 100 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat di percaya unruk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrument sudah baik ( Arikunto, 2006: 178 ). 

Analisis perhitungan reliabilitas dengan menggunakan uji reliabilitas 

internal dengan rumus R11 menghasilkan r hitung sebesar 0,782. Hasil 

tersebut dikonsultasikan dengan r tabel yang besarnya 0,8. Dari hasil 

tersebut ternyata r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dapat dikatakan 

bahwa instrumen tersebut realibel atau memiliki tingkat reliabilitas yang 

tinggi. 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah rumus K-R.21. 

( )
÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
=

tkV
MkM

k
kR 1

111  

Keterangan: 

R11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir soal atau  butir pertannyaan  

M  = skor rata-rata 

Vt   = varian total 
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c. Tingkat kesukaran soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Dengan perhitungan tingkat kesulitan soal dapat diketahui soal 

yang mudah atau sukar yang ditunjukan dengan indeks kesukaran soal. 

Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran soal ( Arikunto, 2009: 207). 

Rumus yang digunakan : 

BA

BA

JSJS
JBJBIK

+
+

=  

Keterangan :  

IK  = Indeks Kesukaran  

JBA      = Jumlah yang benar pada kelompok atas  

JBB        = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA        = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB        = Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

 Berdasarkan hasil uji coba instrumen tes kepada 34 siswa maka 

diperoleh 5 soal dengan kriteria sukar, 18 soal dengan kriteria sedang, 17 soal 

dengan kriteria mudah. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 
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Tabel 2. Ringkasan tingkat kesukaran soal uji coba 

No Kriteria No Soal Jumlah % 

1. Sukar 3, 14, 28, 34, 38 5 12,5 

2. Sedang 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 21, 23, 25, 

26, 27, 29, 32, 33, 36, 37 

18 45 

3. Mudah 1, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 

24, 29, 31, 35, 39, 40 

17 42,5 

  Jumlah 40 100 

 

d. Daya beda soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

kurang pandai (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukan 

besarnya daya pembedaan disebut indeks diskriminasi, disingkat D. indeks 

diskriminasi ini berkesan antara 0,00 – 1, 00 ( Arikunto, 2009: 211) 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda soal adalah  

DP = 
A

BA

JS
JBJB -

  

Keterangan : 

DP  = Daya beda soal 

JBA = Banyaknya jawaban dari kelompok atas 

JBB = Banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah 
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JSA   = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

Klasifikasi daya pembeda: 

DP = 0,00 - 0,20 = jelek 

DP = 0,21 – 0,40 = cukup 

DP = 0,42 – 0,70 = baik 

DP = 0,71- 1,00 = baik sekali 

DP = negatif, berarti soal tidak baik. Jadi semua soal yang 

mempunyai harga negatif sebaiknya dibuang saja. 

 Berdasarkan hasil uji coba diperoleh 8 soal yang daya 

pembedanya jelek, 27 soal yang daya pembedanya cukup, dan 5 

soal yang daya pembedanya baik. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3. Ringkasan daya pembeda soal uji coba 

No Kriteria No Soal Jumlah % 

1. Jelek  3, 11, 14, 28, 34, 36, 39, 40 8 20 

2. Cukup  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 32, 33, 37, 38 

27 67,5 

3. Baik  10, 13, 18, 23, 35 5 12,5 

  Jumlah 40 100 
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Berdasarkan hasil uji validitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal, 

maka soal yang digunakan untuk post tes adalah 30 soal.  

 

1. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Uji normalitas 

Sebelum data yang diperoleh dari lapangan dianalisis lebih lanjut 

terlebih dahulu diadakan uji normalitas, tujuan dari uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah data hasil belajar berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji chi kuadrat. 

( )å
=

-
=

k

i E i
E iO iX

1

2
2

 

Keterangan: 

 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

    Ei  = frekuensi harapan 

  Kriteria normalitas dipenuhi jika X2 
hitung  < X2tabel maka data tersebut 

berdistribusi normal baik untuk data kelompok eksperimen 1 maupun 

kelompok eksperimen 2. 
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b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen.  

Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 lVariankeci

rVarianbesaF =  

Fhitung  yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga Ftabel yang 

mempunyai dk pembilang nb= -1 dan dk penyebut nk= -1 serta dengan α 

5% 

c. Uji hipotesis 

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

hipotesis statistik sebagai berikut. 

Ho   : μ1 = μ2 

Ha   :  μ1 > μ2 

Sesuai dengan hipotesis, maka teknik analisis yang dapat digunakan 

adalah uji t satu pihak kanan. 
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Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika t hitung < t table ( 1-1/2α ) artinya 

tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelas 

eksperimen. 

Ha diterima jika t hitung > t table (1-1/2α) artinya 

rata-rata kelas eksperimen yang satu lebih besar dari kelas 

eksperimen yang lainnya. 

Rumus t data yang digunakan sangat ditentukan oleh hasil uji 

kesamaan varian antara dua kelompok tersebut. 

a) Jika Varian Sama 

 

Dimana   S2 = 2
)1()1(

21

2
22

2
11

-+
-+-

nn
SnSn

  

Keterangan :  

X1 : rerata skor kelas eksperimen 

X2 : rerata skor kelas pembanding 

 : Varians 

 : Varians kelas eksperimen 

 : Varians kelas pembanding 
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 : jumlah subyek kelas eksperimen 

 : jumlah subyek kelas pembanding 

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t adalah 

dengan peluang (1-1/2 a),  a = 5% taraf signifikan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 1 Karangtengah terletak di Kecamatan Karangtengah 

Kabupaten Demak. SMA Negeri 1 Karangtengah berdiri pada tanggal 23 

November 1982 dan menjadi Rintisan Sekolah Kategori Mandiri pada tahun 

ajaran 2008/2009. SMA Negeri 1 Karangtengah Kabupatten Demak 

merupakan satu dari dua SMA Negeri yang berada di Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Demak. Letak absolutnya berada pada 6°54’21” LS 

dan 110°34’07” BT. Kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Karangtengah 

Kabupaten Demak Yaitu terletak di daerah yang mudah dijangkau dan sangat 

strategis, sehingga sangat baik untuk proses kegiatan belajar mengajar. 

Adapun potensi lingkungan yang dimiliki sekolah ini antara lain hubungan 

kerjasama yang  baik antara sekolah dengan orangtua atau wali murid, sarana 

ibadah yang cukup memadai serta memiliki  mushola yang digunakan untuk 

kegiatan keagamaan, keamanan yang cukup terjamin karena sekitar sekolah 

telah dikeilingi pagar tembok. Selain itu, untuk menuju ke SMA Negeri 1 

Karangtengah banyak sekali akses yang bisa dicapai dan hanya berjarak ±50m 

dari jalan raya dan fasilitas-fasilitas angkutan umum mudah didapat sehingga 

memudahkan untuk menuju SMA Negeri 1 Karangtengah. 
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SMA Negeri 1 Karangtengah mempunyai luas lahan 30.009 m² terdiri dari 

luas bangunan sekolah 3.260 m², luas halaman 5.957 m², luas lapangan 

olahraga 14.954 m² serta luas kebun 5.838 m² (monografi sekolah th 2009). 

 SMA ini mempunyai tujuan membentuk peserta didik yang memiliki 

keimanan dan ketaqwaan, akhlak mulia, serta budi pekerti luhur, membekali 

peserta didik memiliki wawasan kewirausahaan dan kemampuan bekerja 

keras untuk pengembangan diri di masa depan, mengembangkan layanan 

pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan 

mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien.  

1. Visi Sekolah  

Menghasilkan manusia beriman dan bertaqwa, santun, teramppil, dan 

berprestasi. 

2. Misi Sekolah  

a. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Menumbuhkan perilaku santun. 

c. Meningkatkan keterampilan berolahraga, pikir, dan seni. 

d. Mengembangkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan 

efisien. 
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3. Pengelolaan Kurikulum 

1) SMA Negeri 1 Karangtengah menerapkan sistem paket. Siswa 

mengikuti pembelajaran sesuai jenjang kelas dan program yang telah 

diprogramkan dalam struktur program kurikulum. 

2) Jumlah rombongan belajar untuk kelas X dan XI ada 8 rombongan 

belajar dan untuk kelas XII ada 7 rombongan belajar. 

3) Kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh siswa. 

4) Kelas XI dan kelas XII merupakan program penjurusan yang masing-

masing terdiri atas program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu 

pengetahuan Sosial (IPS). 

a) Kelas XI terdiri atas 4 rombongan belajar program Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dan 4 rombongan belajar program Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). 

b) Kelas XII terdiri atas 4 rombongan belajar program Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dan 3 rombongan belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). 

Secara umum struktur kurikulum SMA Negeri 1 Karangtengah adalah sebagai 

berikut: 

a. Jumlah mata pelajaran wajib nasional sesuai dengan jenjang kelas 

masing-masing seperti yang ada pada Standar Isi dari BSNP. 

b. Muatan Lokal : Bahasa Jawa 
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c. Ketrampilan/Bahasa Asing : Bahasa Perancis 

d. Pengembangan Diri : Bimbingan Konseling dan Ekstrakurikuler 

dengan ketentuan:  

- 1 ekstrakulikuler wajib dan 1 ekstrakulikuler pilihan siswa kelas X 

- Minimal 1 ekstrakulikuler pilihan siswa kelas XI dan XII 

e. Mata pelajaran Seni Budaya: seni musik untuk kelas X, seni lukis 

untuk kelas XI dan kelas XII. 

f. Untuk beberapa mata pelajaran tertentu yang memiliki tingkat 

kesukaran tinggi, menjadi prasarat penting untuk pencapaian 

kompetensi pada mata pelajaran lainnya, ataupun menjadi mata 

peklajaran yang diujikan secara nasional (UN), maka sekolah 

menambah jumlah jam pelajaran dengan tanpa mengurangi jumlah jam 

pelajaran yang lainnya. 

 

B. Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diperoleh data hasil penelitian, 

data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku 

untuk semua seluruh populasi. Adapun analisis penelitian ini dibagi menjadi 

dua tahap yaitu sebagai berikut: 
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1. Analisis awal 

Analisis awal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II berasal dari keadaan yang 

sepadan. Data yang digunakan adalah data nilai semester sosiologi 

semester I 

Adapun uji yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Uji normalitas 

1) Uji normalitas kelompok eksperimen I 

Hasil dari perhitungan uji kenormalan kelompok eksperimen I 

diperoleh hasil χ2 
hitung = 5,4943. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel dengan dk = 6 – 3 = 3 dari taraf signifikan 5% 

diperoleh nilai χ2
tabel = 7,81 (dapat dilihat pada Lampiran 39). Data 

berdistribusi normal jika harga chi-kuadrat hitung lebih kecil dari 

nilai chi-kuadrat tabel. Karena χ2 
hitung  < χ2

tabel atau 5,4943 < 7,81 

maka dapat disimpulkan bahwa data awal kelompok eksperimen I 

berdistribusi normal. 

2) Uji normalitas kelompok eksperimen II 

Hasil dari perhitungan uji kenormalan kelompok eksperimen II 

diperoleh hasil χ2 
hitung = 3,4182. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel dengan dk = 6 – 3 = 3 dari taraf signifikan 5% 

diperoleh nilai χ2
tabel = 7,81 (dapat dilihat pada Lampiran 39). Data 
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berdistribusi normal jika harga chi-kuadrat hitung lebih kecil dari 

nilai chi-kuadrat tabel. Karena χ2 
hitung  < χ2

tabel atau 3,4182 < 7,81 

maka dapat disimpulkan bahwa data awal kelompok eksperimen II 

berdistribusi normal. 

 

b. Analisis dua varians data 

Analisis dua varians digunakan untuk mengetahui bahwa 

kedua kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II memiliki 

varians yang sama atau tidak. Hasil perhitungan uji analisis dua 

varians kemampuan awal diperoleh Fhitung = 1,1672 dan F(0,025)(33:33) = 

2. Dengan demikian  Fhitung >  F(0,025)(33:33), ini menunjukan data 

kemampuan awal mempunyai varians yang tidak berbeda. 

 

c. Uji t 

Uji t ini atau juga disebut dengan t test digunakan untuk 

mengetahui apakah diantara kelompok eksperimen I dan eksperimen II 

memiliki kemampuan yang sama atau berawal dari kemampuan yang 

berbeda. Berdasarkan hasil analisis varians bahwa kedua data awal 

antara kelompok eksperimen I dan eksperimen II memilliki varians 

yang tidak berbeda maka uji t dilakukan dengan menggunakan rumus 

yaitu uji t jika varians kedua sampel berbeda. Berdasarkan hasil 
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perhitungan dengan uji t diperoleh thitung = 0,657 dan perhitungan ttabel  

yaitu dengan dk = 34+34-2 = 66 dari taraf signifikan 5% diperoleh 

t(0,976)(66) = 2,00 (dapat dilihat pada Lampiran 38). Karena thitung < ttabel 

yaitu 0,657 < 2,00 maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa 

antara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II memiliki 

kemampuan yang sama atau kelompok eksperimen I tidak berbeda 

dengan kelompok eksperimen II. Dengan kondisi seperti itu maka 

penelitian dapat dilakukan . 

 

2. Analisis akhir 

Setelah proses pembelajaran selesai dengan diberikan perlakuan yang 

berbeda antara kelompok ekspeerimen I dan kelompok eksperimen II. 

Hasil analisis data test akhir atau post test antara kelompok eksperimen I 

dan kelompok eksperimen II diperoleh hasil post sebagai berikut : 

a. Uji normalitas 

1) Kelompok eksperimen I 

Berdasarkan uji normalitas kelompok eksperimen I dengan 

menggunakan rumus chi-kuadrat diperoleh hasil χ2
hiung = 3,0242. 

Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat dengan dk 

= 6 – 3 = 3 dari taraf signifikan 5% diperoleh nilai chi-kuadrat 

χ2
tabel = 7,81 (dapat dilihat pada Lampiran 39). Data berdistribusi 
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normal jika harga chi-kuadrat hitung lebih kecil nilai chi-kuadrat 

tabel. Karena  χ2
hiung < χ2

tabel atau 3,0242 < 7,81 maka dapat 

disimpulkan bahwa data post test kelompok ekspeerimen I 

berdistribusi normal. 

2) Kelompok eksperimen II 

Berdasarkan uji normalitas data post test dengan menggunakan 

rumus chi-kuadrat kelompok eksperimen II diperoleh hasil χ2
hitung 

= 2,3760. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat 

dengan dk = 6 – 3 = 3 dari taraf signifikan 5% diperoleh nilai chi-

kuadrat χ2
tabel = 7,81(dapat dilihat pada Lampiran 39). Data 

berdistribusi normal jika harga chi-kuadrat hitung lebih kecil dari 

nilai chi-kuadrat tabel. Karena χ2
hitung < χ2

tabel atau 2,3760 < 7,81 

maka dapat disimpulkan bahwa data post test kelompok 

eksperimen II berdistribusi niormal. 

 

b. Uji analisis dua varians 

Hasil perhitungan analisis dua varians dalam hal ini digunakan 

untuk mengetahui apakah antara kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II memiliki varians yang sama atau berbeda. 

Setelah dilakukan uji analisis varians kemampuan akhir diperoleh 

Fhitung = 1,3292 dan F(0,025)(33:33) = 2,00. Dengan demikian Fhitung > 
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F(0,025)(33:33), ini menunjukan data kemampuan akhir antara kelompok 

eksperimen I dengan kelompok eksperimen II memiliki varians yang 

tidak berbeda. 

 

c. Uji t 

Setelah proses pembelajaran dengan dua model pembelajaran 

yang berbeda selsesai dilakukan. Kelompok eksperimen I dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair share dan kelompok 

eksperimen II dengan menggunakan model pembelajaran numbered 

head together. Pada akhir pembelajaran dilakukan test kemampuan 

akhir. Dari hasil test kemampuan akhir kelomppok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II dilakukan uji t test. Berdasarkan hasil uji 

varians dimuka bahwa kedua data memiliki varians yang tidak berbeda 

maka uji t yang dilakukan dengan menggunakan uji t dengan varians 

yang berbeda. Dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung = -

4,745 sedangkan ttabel dengan dk = 34+34 – 2 = 66 dari taraf 

signifikan 5% diperoleh t(0,975)(66)= 2,00 (dapat dilihat pada Lampiran 

38). Karena thitunng > ttabel yaitu -4,745 > 2,00 maka dapat diperoleh 

suatu kesimpulan antara kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II memiliki kemampuan yang berbeda. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi 

transaksional yang bersifat timbal balik, baik diantara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Penggunaan model pembelajaran mempunyai peran sangat penting dalam 

proses pembelajaran, karena penggunaan model pembelajaran yang tepat akan 

dapat membantu siswa mempermudah menyerap materi pelajaran. 

Penggunaan berbagai model dengan kombinasi yang cocok dan memadai 

dapat memperbaiki hasil belajar siswa, menimbulkan semangat belajar dan 

tidak membosankan. Banyak model pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dan pemilihan model yang disesuaikan dengan pokok 

bahasan yang akan disampaikan. Untuk menyampaikan pokok bahasan 

sosialisasi mata pelajaran sosiologi, model pembelajran kooperatif dapat 

diterapkan untuk mempermudah siswa memahami pokok bahasan tersebut. 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hasil belajar siswa 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran think pair share , hasil 

belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

numbered head together, dan manakah yang lebih baik antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran think pare share dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran numbered head together. 
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1. Hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran think pair 

share 

pembelajaran yang dilaksanakan pada kelompok ekaperimen I adalah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran think pair share. 

peserta didik dalam kelompok eksperimen I berjumlah 34 orang yang secara 

heterogen dibagi menjadi 17 kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan 2 orang. 

Kelebihan model pembelajaran think pair share: 

1. Siswa lebih fokus membahas permasalahan yang diajukan oleh 

guru. 

2. Guru dapat mengontrol siswa dari kelompok ke kelompok. 

Kekurangan model pembelajaran think pair share: 

1. Siswa merasa jenuh karena hanya berbagi dengan teman 

sebangku. 

2. Waktu terbuang sia-sia karena kebanyakan siswa hanya asyik 

mengobrol. 

Solusi untuk memecahkan kekurangan model pembelajaran think pair 

share:  

1. Guru menciptakan suasana yang nyaman agar siswa tidak 

jenuh, misal dengan memberikan banyak contoh lagi tentang 

gambaran nyata tentang sosialisasi. 
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2. Guru berkeliling ruangan dan mengecek pekerjaan siswa 

sebelum dipresentasikan. 

Nilai awal rata-rata siswa pada kelas eksperimen sebelum diterapkan 

model pembelajaran adalah 56,56 dan setelah diadakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair share adalah 79,68. 

Tabel. 4. hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran think pair share 

No. Pencapaian 
Kelas thik pair share 

Pre Tes Post Tes 

1 Nilai Terendah 27 67 

2 Nilai Tertinggi 80 93 

3 Rata-rata Nilai 56,56 79,68 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

siswa mengalami peningkatan yaitu dari nilai rata-rata 56,56 menjadi 79,68, 

dengan frekuensi nilai sebagai berikut: 
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Tabel. 5.  Hasil belajar pre tes dan post tes siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan think pair share  

No Frekuensi Jumlah 
Pre tes Post tes 

1. 21-30 1 - 
2. 31-40 6 - 
3. 41-50 4 - 
4. 51-60 7 - 
5. 61-70 11 4 
6. 71-80 5 16 
7. 81-90 - 13 
8. 91-100 - 1 

Jumlah 34 34 
 

 

2. Hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran numbered head together 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelompok ekaperimen II adalah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran numbere head 

together. peserta didik dalam kelompok eksperimen II berjumlah 34 orang 

yang secara heterogen dibagi menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 orang.  

Kelebihan model pembelajaran numbered head together: 

1. Siswa dapat menyatukan banyak pemikiran sehingga mereka 

mempunyai berbagai masukan yang lebih luas. 

2. Guru lebih mudah mengontrol siswa karena mereka bekerja 

secara berkelompok lebih dari dua orang. 
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Kekurangan model pembelajaran numbered head together: 

1. Dengan berkelompok siswa malah ricuh dan hanya bergantung 

pada siswa yang lebih pintar. 

2. Suasana kelas menjadi gaduh dan ruang kelas menjadi 

berantakan. 

Solusi untuk memecahkan kekurangan model pembelajaran numbered 

head together: 

1. Semua siswa dalam kelompok diberi pertanyaan yang berbeda 

agar semua kelompok berfikir dan memecahkan masalah yang 

diajukan guru. 

2. Guru mengawasi tiap kelompok dengan cara berkeliling kelas. 

Nilai awal rata-rata siswa pada kelas eksperimen sebelum diterapkan 

model pembelajaran adalah 54,15 dan setelah diadakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran numbered head together adalah 88,44. 

Tabel. 6. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

numbered head together 

No. Pencapaian 
Kelas numbered head 

together 

Pre Tes Post Tes 

1 Nilai Terendah 20 67 

2 Nilai Tertinggi 83 100 

3 Rata-rata Nilai 54,15 88,44 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan yaitu dari nilai rata-rata 54,15 menjadi 88,44, dengan 

frekuensi nilai sebagai berikut: 

Tabel.7. Hasil belajar pre tes dan post tes siswa yang diajarkan 

menggunakan numbered head together  

No Frekuensi Jumlah 
Pre tes Post tes 

1. 11-20 1  
2. 21-30 2 - 
3. 31-40 4 - 
4. 41-50 7 - 
5. 51-60 5 - 
6. 61-70 10 1 
7. 71-80 4 7 
8. 81-90 1 11 
9 91-100 - 15 

Jumlah 34 34 
 

3. Perbandingan Hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran think pair share dan numbered head together 

Model pembelajaran numbered head together dalam proses belajar 

mengajar melibatkan lebih banyak siswa dalam menelah materi yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dari pada gurunya. 

Dengan digunakannya model-model dalam proses pembelajaran, seorang guru 

akan merasakan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas,siswa 
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pun antusias mengikuti pelajaran dengan baik, dan tujuan dalam proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan tuntas. 

Pembelajaran dengan menggunakan model numbered head together 

diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok kecil. Jumlah kelompok yang dibentuk mempertimbangkan jumlah 

konsep yang dipelajari pada pelajaran sosoiologi pokok bahasan sosialisasi. 

Dalam kelas eksperimen II jumlah siswa sebanyak 34 siswa. Tiap-tiap orang 

dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-6. Berhubung jumlah siswa pada 

kelas eksperimen II hanya 34 siswa maka dalam satu kelompok terdapat 5-6 

orang. 

Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Guru memberikan kesempatan 

pada tiap-tiap kelompok yang telah terbentuk untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok 

menyatukan kepalanya “Head Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas 

pertanyaan dari guru. Disinilah siswa dapat mentransformasikan informasi 

kompleks dan  siswa benar-benar memahami dan dapt menerapkan 

pengetahuan mereka. Karena pengetahuan bukanlah sesuatu yang ada diluar, 

tetapi ada didalam diri seseorang yang membentuknya. 

Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang 

memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok, yaitu nomor 1-6. Mereka 
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diberi kesempatan secara bergilir untuk memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang telah diterimanya. Hal itu dilakukan terus hingga semua peserta didik 

dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran 

memaparkan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan guru. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dipaparkan oleh tiap-tiap kelompok, guru 

dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga peserta didik dapat 

menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai pengetahuan yang utuh mengenai 

pokok bahasan sosialisasi. Antusias mereka dalam mengikuti diskusi dengan 

model pembelajaran numbered head together terlihat dari jawaban yang tegas 

dari mereka dan proses diskusi yang timbal balik. 

Dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran think 

pair share tidak berbeda dengan proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran numbered head together. Model pembelajaran think pair share 

juga merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi dikelas karena memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan 

merespon jika ada kesulitan agar dapat saling membantu memecahkan 

masalah tersebut. Serta dapat bekerjasama dengan orang lain serta 

mengoptimalisasi partisipasi siswa. 

Dalam melaksanakan model TPS guru membandingkan Tanya jawab 

kelompok keseluruhan yang terbagi menjadi tiga fase atau langkah : 
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d. Berpikir (thinking) yaitu guru mengajukan pertanyaan atau masalah 

yang dikaitkan dengan pokok bahasan sosialisasi, dan meminta siswa 

menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri untuk 

mencari jawaban atau masalah yang diajaukan guru, dimana guru 

memberikan contoh gambar mengenai agen-agen sosialisasi. Selain itu 

siswa diberi penjelasan dari guru bahwa berbicara atau mengerjakan 

bukan bagian berpikir. 

e. Berpasangan (pairing) selanjutnya guru meminta siswa untuk 

berpasangan dengan teman sebangkunya untuk membahas apa yang 

telah mereka fikirkan. 

f. Berbagi (sharing) pada langkah akhir, guru meminta pasangan 

masing-masing untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah 

mereka bicarakan dengan cukup berdiri dibangku mereka dan semua 

perhatian tertuju pada perwakilan pasangan yang sedang memaparkan 

jawaban hasil diskusi mereka. Selama perwakilan siswa memaparkan 

hasil diskusi mereka guru berkeliling ruangan dari pasangan ke 

pasangan dan melanjutkan sampai semua siswa memaparkan hasil 

diskusi mereka. 

Dua model pembelajaran tersebut mempunyai persamaan mengajarkan 

pada siswa untuk saling bekerjasama dalam kelompok, perbedaan yang ada 

hanya pada cara penerapannya, sehinga peneliti ingin mengetahui bagaimana 
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hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran, dan agar siswa 

mempunyai variasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok eksperimen dalam 

pembelajaran mata pelajaran sosiologi, hasil uji t menunjukan bahwa 

penggunaan model pembelajaran numbered head together pada kelompok 

eksperimen II memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar 

sosiologi dibandingkan dengan penggunaan model pembelajran think pair 

share pada kelompok eksperimen I. Hal ini ditunjukan oleh harga thitung =  -

4,745 > ttabel = 2,00 dengan taraf signifikan α = 5% (dapat dilihat pada 

Lampiran 38). karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat 

disimpulkan bahwa data post test dari kedua kelompok berbeda, ini 

menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, maka secara statistik 

hipotesis penelitian yang berbunyi ada perbedaan yang signifikan mengenai 

model pembelajaran think pair share dengan model pembelajaran numbered 

head together terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Karangtengah pada mata pelajaran sosiologi pokok bahasan sosialisasi. 

Hasil belajar siswa pada pokok bahasan sosialisasi dengan 

menggunakan model pembelajaran numbered head together lebih tinggi. Hal 

ini dilihat dari hasil rata-rata post test dengan model pembelajaran think pair 

share sebesar 79,68 sedangkan dengan model pembelajaran numbered head 

together diperoleh hasil rata-rata post test sebesar 88,44. 
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Berdasarkan hasil uji t peningkatan hasil belajar terlihat bahwa 

peningkatan hasil belajar dari kedua kelompok tersebut berbeda signifikan, 

hal ini berarti bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran numbered head together lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran think pair share.  

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diperoleh di dalam 

pikiran siswa itu. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu metode 

belajar dapat lebih meningkatkan perolehan nilai siswa sebagai hasil belajar. 

Terbukti dengan adanya model pembelajaran think pair share dan numbered 

head together hasil belajar siswa lebih meningkat dari pembelajran 

seebelumnya. Konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi 

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu 

tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah 

dengan ide-ide. 

Menurut pandangan konstruktivisme semua pengetahuan adalah hasil 

konstruksi dari kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan ilmiah 

berevolusi, berubah dari waktu ke waktu. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang 
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ada diluar, tetapi ada dalam diri seseorang yang membentuknya. Setiap 

pengetahuan mengandaikan suatu interaksi dengan pengalaman. 

Dalam proses pembelajaran yang terjadi pada siswa kelas X SMA N 1 

Karangtengah dengan menggunakan model pembelajaran think pair share dan 

numbered head together terlihat siswa dapat membangun sendiri pengetahuan 

mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, mereka 

mencoba untuk membangun sendiri pengetahuan mereka tentang bagaimana 

proses terjadinya sosialisasi dalam masyarakat, sehingga kondisi kelas pun 

terlihat sangat hidup dimana aktifitas siswa mewarnainya. Para siswa saling 

bertukar pikiran, saling bertanya, bekerja sama dan dengan ketekunan dan 

keterlibatan aktif siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. 

 Siswa benar-benar mengalami sendiri yang pada akhirnya 

pemahaman siswa akan semakin dalam dan kuat. Walaupun hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran think pair share lebih 

rendah daripada kelas yang menggunakan model pembelajaran numbered 

head together hasil belajar mereka tetap meningkat dari pembelajaran 

sebelum menggunakan model pembelajaran. 

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

numbered head together dapat membawa siswa ke dalam suasana belajar yang 

bermakna karena siswa dapat secara aktif bekerjasama dengan  sesama siswa 

dalam upaya menggali informasi dan meningkatkan kemampuan 
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berkomunikasi untuk meningkatkan pemahaman pada pokok pelajaran 

sosialisasi yang sedang dipelajari. Selain itu intinya juga menegaskan bahwa 

model pembelajaran numbered head together dapat mengembangkan 

hubungan antar siswa. Dalam model pembelajaran numbered head together 

siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi sendiri tetapi juga dituntut 

untuk dapat menjelaskan pada siswa lain dalam kelompoknya, sebab secara 

umum siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep 

yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan konsep-konsep ini 

dengan temannya. Bukan berarti model pembelajaran think pair share tidak 

bagus untuk siswa, tiap model pembelajaran mempunyai kelemahan dan 

kelebihan masing-masing, pada kelompok eksperimen I dengan penggunakan 

model pembelajaran think pair share siswa mempunyai kerjasama yang baik  

dalam proses diskusi, kemampuan mengemukakan pendapat pun baik, hanya 

saja mereka kurang antusias dalam proses pembelajaran menggunakan model 

think pair share karena mereka hanya diberi satu gambar denngan satu 

pertanyaan yang kemudian dibahas bersama-sama. Pada kelompok 

eksperimen II dengan penggunaan model pembelajaran numbered head 

together siswa bisa lebih aktif karena mereka sama-sama mempunyai 

tanggung jawab atas pertanyaan yang disampaikan kerjasama mereka pun 

sangat memuaskan sehingga mereka mempunyai antusias untuk menerima 

materi pelajaran dengan baik dan mereka dapat mencerna materi yang 
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disampaikan sehingga hasil belajar mereka memuaskan. Mereka diberi satu 

gambar dengan beerbagai pernanyaan sesuai jumlah kelompok mereka jadi 

mereka dapat menyatukan pendapat mereka sesuia dengan pertanyaan 

masing-masing. 

Secara umum menunjukan bahwa hasil belajar siswa dengan 

penggunaan model pembelajaran numbered head together lebih baik dari pada 

penggunaan model pembelajaran think pair share.  

Berdasarkan uraian di atas tentang model pembelajaran think pair 

share dan numbered head together siswa benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka saling bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya dan untuk kelompok mereka, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide dan memecahkan permasalahan 

yang mereka bahas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan : 

Hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran sosiologi pokok 

bahasan sosialisasi dengan menggunakan model pembelajaran think pair 

share mengalami peningkatan, yaitu dari nilai rata-rata awal 56,56 menjadi 

79,68. Sesuai dengan teori konstruktivisme, mereka mengkontruksikan hasil 

pemahaman mereka tentang gambar agen sosialisasi, sehingga siswa dapat 

menemukan dan mentransformasikan informasi secara kompleks kepada 

teman-temannnya. 

 Hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran sosiologi pokok 

bahasan sosialisasi dengan menggunakan model pembelajaran numbered head 

together mengalami peningkatan, yaitu dari nilai rata-rata awal 54,15 menjadi 

88,44. Model pembelajaran numbered head together mengajarkan pada siswa 

untuk saling berbagi, saling bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu dengan ide-ide mereka untuk dirinya dan teman kelompoknya. 

  Ada perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran think pair 

share dengan model pembelajaran numbered head together, hasil uji t 
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diperoleh hasil thitung = -4,745 > ttabel = 2,00 sehingga terjadi perbedaan hasil 

belajar yang signifikan.  Model pembelajaran numbered head together dapat 

membawa siswa ke dalam suasana belajar yang bermakna karena siswa dapat 

secara aktif bekerjasama dengan sesame siswa dalam upaya menggali 

informasi dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi untuk meningkatkan 

pemahaman pada pokok pelajaran sosialisasi yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan simpulan tersebut maka model pembelajaran numbered head 

together lebih baik daripada model pembelajaran think pair share. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini. Peneliti 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada guru bidang studi sosiologi sebaiknya mulai mengembangkan 

pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran dalam 

rangka menimbulkan motivasi belajar yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar sosiologi siswa. 

2. Dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran siswa 

diharapkan dapat mengembangkan dan menggunakan kemampuan 

masing-masing dalam mengkaitkan antara materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata sehari-hari, karena jika siswa pasif dalam model 
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pembelajaran ini proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya diadakan kajian yang lebih mendalam 

lagi mengenai penerapan model-model pembelajaran dalam pembelajaran 

sosiologi secara umum sehingga diharapkan dapat diperoleh data 

pendukung yang lebih banyak tentang kelebihan model-model 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa. 
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SILABUS  

 

Nama Sekolah   : SMA N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran   : SOSIOLOGI 

Kelas/ Program   : X 

Semester   : II   

Standar Kompetensi  : Menerapkan Nilai dan Norma Dalam Proses Pengembangan Kepribadian  

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI POKOK/ 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

BELAJAR 
INDIKATOR 

PENILAIAN 

WAKTU 
SUMBER 

BELAJAR 
Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrument 

2.1 Menjelaskan 

sosialisasi 

sebagai 

proses dalam 

pembentukan 

kepribadian. 

 

 

v Sosialissi dan 

pembentukan 

kepribadian  

Peran nilai dalam 

proses sosialisasi  

v Proses sosiologi  

 

v Faktor-faktor 

pembentukan 

pribadian  

Ø Mendiskusikan 

tentang peran 

nilai dalam 

proses 

sosialisasi 

Mendiskusikan 

tentang norma 

sosial dalam 

proses 

sosialisasi 

Ø Mendeskripsikan 

peran nilai dan 

makna sosial 

dalam proses 

sosialisasi 

 

 

 

 

Ø Mendeskripsikan 

Tugas 

Kelompo

k 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

Laporan  

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

 

4 jam  

 

 

 

 

 

 

 

4 jam 

 

Ø Sosiologi, 

Kamanto 

S, FE-UI  

Ø Pokok-

Pokok 

Antropolo

gis. I-O. 

Ihromi  

Ø Sosiologi, 

Idianto M, 
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(kecapakan 

hidup: 

menggali 

informasi, 

mengolah 

informasi, 

kecakapan 

berkomunikasi 

lisan dan 

tulisan, 

kecakapan kerja 

sama) 

Ø Mendiskusikan 

proses 

sosialisasi, 

tujuan 

sosialisasi, 

berbagai agen 

sosialisasi dan 

faktor yang 

mempengaruhi 

tujuan sosialissi 

memberi contoh 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

proses sosia 

sosialisasi 

Menunjukkan 

berbagai agen 

sosialisasi  

Ø Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

pembentuk 

kepribadian 

Menjelaskan 

tahap-tahap 

perkembangan 

kepribadian  

Ø Membuat tulisan 

berdasarkan data 

sekunder / primer 

tentang hubungan 

Kelompo

k 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

Individu 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

Individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

Singkat 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

Singkat 

 

Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 jam 

 

 

 

 

 

 

 

4 jam 

Erlangga  

Ø Sosiologi 

Perspektif 

Islam, Dr. 

Ishomuddi

n , UMM, 

Pers 
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proses 

sosialisasi 

(Kecakapan 

hidup: 

menggali 

informasi, 

kecakapan 

berkomunikasi 

secara lisan dan 

tulisan) 

 

 

Ø Mengkaji 

faktor-faktor 

pembentuk 

kepribadian dan 

tahap 

perkembangan 

kepribadian  

(kecakapan 

hidup: 

pembentuan 

kepribadian 

dengan 

kebudayaan  

Tugas 

Kelompo

k  
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kecakapan 

kesadaran, 

eksistensi diri, 

kesadaran 

potensi diri, 

menggali 

informasi 

memecahkan 

masalah) 

 

Ø Membuat 

tulisan 

berdasarkan 

data sekunder/ 

primer tentang 

hubungan 

pembentukan 

kepribadian 

dengan 

kebudayaan  

(kecakapan 
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hidup: 

kecakapan akan 

kesadaran 

potensi diri, 

menggali 

informasi, 

mengolah 

informasi, 

mengambil 

informasi, 

mengambil 

keputusan, 

memecahkan 

masalah, 

mengenal 

variable, 

menghubungka

n variable dan 

menyusun 

hipotesis  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( kelas eksperimen think pair share ) 

 

Kelas/Semester   :   X / 1 

Alokasi waktu    :   2 x 45 menit ( pertemuan pertama ) 

Standar Kompetensi   : 2. Menerapkan nilai dan norma sosial dalam pengembangan 

kepribadian 

Kompetensi Dasar   : 2.1. Menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam pembentukan 

kepribadian 

Indikator    : 

1. Menjelaskan pengertian sosialisasi 

2. Menyebutkan proses sosialisasi 

3. Membedakan jenis-jenis sosialisasi 

4. Mengidentifikasikan tahap-tahap dalam proses sosialisasi 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menjelaskan pengertian sosialisasi 

 2. Menyebutkan proses sosialisasi 

 3. Membedakan jenis-jenis sosialisasi 

 4. Mengidentifikasikan tahap-tahap dalam proses sosialisasi 

 

B. Metode dan model pembelajaran 

1. Metode pembelajaran 

1.1 Pemberian tugas. 

1.2 Tanya jawab. 

1.3 Ceramah. 

 

2. Model pembelajaran 

1.1 think pair share 

C. Langkah-langkah Pembelajaran 
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1.  Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

a. Apersepsi  : guru menyiapkan kelas untuk pembelajaran 

b. Motivasi  : Guru memberi pengantar tentang pokok bahasan baru yaitu 

sosialisasi. Untuk apa sosialisasi dalam hidup bermasyarakat. 
 

2. Kegiatan Inti ( 60 menit ) 

Dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi ini guru melakukan 

1. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi guru: 

a. Memberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru mengenai 

pengertian sosialisasi,  

 

2. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi guru: 

a.   siswa diberi kesempatan untuk berfikir dan berbagi bersama teman 

sekelompoknya untuk mendiskusikan tentang apa yang mereka 

peroleh dari gambar yang disajikan guru. 

b. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi dengan 

memberikan contoh gambar. 

 

3. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi  guru: 

a. Memberikan umpan balik pada peserta didik dengan memberi 

penguatan dalam bentuk lisan pada peserta didik yang telah dapat 

menyelesaikan tugasnya. 

b. Memberi konfirmasi pada hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh 

peserta didik melalui sumber buku lain. 

c. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar, mempresentasikan hasil diskusi yang telah 

mereka lakukan didepan kelas. 
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3. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) 

1. Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

2. Mengerjakan soal-soal evaluasi. 

 

D. Alat / Bahan / Sumber Belajar  

1. Buku sosiologi SMA kelas I ESIS halaman 32- 52. 

2. Buku sosiologi SMA kelas I YRAMA WIDYA halaman 35- 58. 

3. Sumber lain yang relevan. 

 

E. Penilaian 

Teknik   : Soal evaluasi. 

Bentuk Instrumen   : Pilihan ganda. 

 

 

Mengetahui      Karangtengah……..…………… 

Guru pengampu,      praktikan, 

 

      

NIP ......................................     NIM ...................................... 

 
 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( kelas eksperimen numbered head together) 
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Kelas/Semester   :   X / 1 

Alokasi waktu    :   2 x 45 menit. 

Standar Kompetensi   : 1.     Memahami perilaku keteraturan hidup sesuai dengan nilai        

dan  norma yang berlaku dalam masyarakat.  

Kompetensi Dasar   : 1.2. Mendeskripiskan nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat  

Indikator    : 

5. Menjelaskan pengertian  nilai dan norma. 

6. Mengidentifikasi macam-macam nilai dan norma. 

7. Menganalisis latar belakang yang menyebabkan pergeseran 

nilai dan perubahan norma. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan pengertian nilai sosial 

 2. mendeskrispsikan ciri-ciri, fungsi, milai 

 3. menjelaskan pengertian norma sosial 

 4. menjelaskan macam-macam norma sosial 

 5. mengidentifikasi tingkatan norma dalam masyarakat 

 

B. Metode dan model pembelajaran 

3. Metode pembelajaran 

1.4 Pemberian tugas. 

1.5 Tanya jawab. 

1.6 Ceramah. 

4. Model pembelajaran 

1.2 Numbered head together 

1.3  

C. Langkah-langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

c. Apersepsi  : guru menyiapkan kelas untuk pembelajaran 
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d. Motivasi  : Guru memberi pengantar tentang pokok bahasan baru yaitu nilai                      

dan norma sosial. Untuk apa nilai dan norma sosial dalam hidup bermasyarakat. 
 

2. Kegiatan Inti ( 60 menit ) 

Dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi ini guru melakukan 

4. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi guru: 

a. Memberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru mengenai 

pengertian nilai dan norma sosial, macam-macam nilai dan norma 

sosial.  

b. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membaca materi 

nilai dan norma sosial kemudian berfikir dan mencermati pertanyaan 

yang diajukan  guru dari hasil memperhatikan gambar yang 

menyangkut tentang materi nilai dan norma sosial. 

 

5. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi guru: 

a.  Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, dan tiap kelompok 

diberi nomor. 

b.  Siswa diberi kesempatan untuk berfikir dan berbagi bersama 

menyatukan kepala mereka “ head together” dari teman kelompok 

yang telah ditunjuk guru untuk mendiskusikan tentang apa yang 

mereka peroleh dari gambar yang disajikan guru. 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi dengan 

memberikan contoh gambar. 

d. Guru menunjuk siswa yang mempunyai nomor yang sama untuk 

menjawab pertanyaan yang telah diajukan guru. 

6. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi  guru: 
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a. Memberikan umpan balik pada peserta didik dengan memberi 

penguatan dalam bentuk lisan pada peserta didik. 

b. Memberi konfirmasi pada hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh 

peserta didik melalui sumber buku lain. 

c. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar, mempresentasikan hasil diskusi yang telah 

mereka lakukan didepan kelas. 

 

3. Kegiatan Akhir ( 20 menit ) 

3. Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

4. Mengerjakan soal-soal evaluasi. 

 

D. Alat / Bahan / Sumber Belajar  

4. Buku sosiologi SMA kelas I ESIS halaman 32- 52. 

5. Buku sosiologi SMA kelas I YRAMA WIDYA halaman 35- 58. 

6. Sumber lain yang relevan. 

 

E. Penilaian 

Teknik   : Soal evaluasi. 

Bentuk Instrumen   : Pilihan ganda. 

 

Mengetahui      Karangtengah……..…………… 

Guru pengampu,      praktikan, 

 

      

NIP ......................................     NIM ...................................... 
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Soal pre testSoal pre testSoal pre testSoal pre test    

    

jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas ! 

1. Apa itu sosialisasi ? 
2. Apa saja tipe-tipe sosialisasi ? 
3. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk sosialisasi ? 
4. Sebutkan agen-agen sosialisasi ? 
5. Sosialisasi pada tahap-tahap awal kehidupan seseorang disebut ? 
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Jawaban ! 

1. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi 
di dalam masyarakat. 

2. Sosialisasi formal dan sosialisasi informal. 
3. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pada tahap-tahap awal kehidupan seseorang sebagai 

manusia. 
Sosialisasi sekunder adalah proses yang memperkenalkan individu ke dalam lingkungan 
di luar keluarganya. 

4. Agen-agen sosialisasi adalah keluarga, kelompok sebaya atau sepermainan, sekolah, 
media massa. 

5. Sosialisasi primer 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan pendidikan  : SMA     Jumlah soal  : 40 butir 

Mata pelajaran  : Sosiologi   Bentuk soal  : pilihan ganda 

Standar kompetensi  : Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian 

Kompetnsi dasar  : Menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam pembentukan kepribadian 

Pokok bahasan  : sosialisasi 

no Uraian Materi Indikator 

 

 

 

Banyak 

Butir 

Soal 

Nomor Butir 

Soal 

1. Pengertian sosialisasi Menjelaskan pengertian 

sosialisasi 

3 26, 28, 31,  

2. Proses sosialisasi Menjelaskan proses 

sosiallisasi 

 

11 1, 2, 3, 4, 

5,8, 9, 12, 

34, 35, 37,  

3. Tahap sosialisasi Mengidentifikasi tahap 

sosialisasi 

6 15, 16,17, 

23, 24, 33,  

4. Agen / media sosialisasi Mengidentifikasi agen / 

media sosialisasi 

11 6, 7, 20, 22, 

25, 27, 29, 

36, 38, 39, 

40 

5. Bentuk-bentuk sosialisasi Menjelaskan bentuk-bentuk 

sosialisasi 

9 10, 11, 

13,14, 18, 

19, 21, 30, 

32,   
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SOAL UJI COBA 
mata pelajaran  : sosiologi 
materi pokok  : sosialisasi dalam pembentukan kepribadian 
waktu    : 30 menit 
 

Berilah tanda silang ( X ) pada huruf A, B, C, D dan E sebagai jawaban yang paling tepat ! 
1. Bila seorang anak mulai menyesuaikan diri dengan  adat istiadat atau perilaku 

kelompoknya maka anak tersebut sudah mulai….. 
a. Mengenal norma 
b. Belajar bergaul 
c. Memahami nilai 
d. Berintegrasi 
e. Bersosialisasi 

 
2. Nilai dan norma sosial menjadi penentu….. 

a. Martabat seseorang di masyarakat 
b. Agen sosialisasi primer dan sekunder 
c. Bagaimana pola sosialisasi berlangsung dalam diri seseorang 
d. Diterima atau tidaknya seseorang dalam suatu kelompok sosial 
e. Kesamaan derajat dengan orang lain di masyarakat 

 
3. Jika seseorang anak tidak pernah bersosialisasi, maka….. 

a. Ia akan hidup sebagai orang yang berkepribadian ganda 
b. Ia akan mempunyai rasa percaya diri yang besar 
c. Ia tidak akan berperilaku seperti layaknya manusia 
d. Kemampuannya akan tetap sama seperti anak yang bersosialisasi 
e. Ia akan lebih terampil dibanding teman sebayanya 

 
4. Apabila proses sosialisasi menemui kegagalan maka yang terjadi pada diri anak 

adalah….. 
a. Timbul perilaku yang tidak baik 
b. Perubahan sikap pada dirinya 
c. Timbul rasa lebih bertanggung jawab 
d. Timbul semangat baru 
e. Lebih bisa menghadapi tantangan 

 
5. Kemampuan berbahasa seorang berasal dari….. 

a. Bakat yang ada dalam dirinya 
b. Pembawaan sejak lahir 



97 

 

 

 

c. Hasil proses belajar 
d. Hasil ciptaan sendiri 

 
6. Agen sosialisasi pada tahap awal pembentukan kepribadian anak adalah….. 

a. Teman bermain 
b. Teman belajar 
c. Keluarga 
d. Sekolah 
e. Media massa 

 
7. Iklan yang ditayangkan melalui media televisi mempunyai pengaruh besar terhadap 

perkembangan hidup di masyarakat karena iklan berpotensi memicu….. 
a. Perubahan pola hidup di masyarakat 
b. Terjadinya benturan kepentingan 
c. Terjadinya kebrutalan anak-anak 
d. Timbulnya perilaku yang khas di masyarakat 
e. Perubahan pola pikir yang cenderung amoral 

 
8. Jika seseorang ingin diterima menjadi anggota kelompok sosial, maka ia harus menjalani 

proses….. 
a. Institusionalisasi 
b. Nasionalisasi 
c. Sosialisasi 
d. Normalisasi 
e. Internalisasi 

 
9. Bagi orang tua dan masyarakat, sosialisasi mempunyai arti penting sebagai….. 

a. Alat untuk melestarikan nilai dan norma terhadap generasi berikutnya 
b. Cara untuk menjaga wibawa keluarga dan masyarakat secara khusus 
c. Alat untuk memperkenalkan masa kedewasaan anggota kelompoknya 
d. Cara untuk mempelajari kesabaran dalam menghadapi lingkungan 
e. Alat untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan sesamanya 

 
10. Fungsi sosialisasi primer adalah…. 

a. Membentuk manusia yang professional 
b. Meletakkan dasar kepribadian individu 
c. Sebagai media transformasi budaya 
d. Membentuk individu siap kerja 
e. Memberi perlindungan individu dari gangguan 
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11. Sosialisasi sekunder terjadi melalui agen-agen berikut, kecuali….. 

a. Keluarga, masyarakat, dan sekolah 
b. Teman bermain, sekolah, dan media massa 
c. Sekolah, media massa, dan keluarga 
d. Ayah, ibu, dan anggota kerabat 
e. Tetangga, masyarakat, dan keluarga 

 
12. Peranan sekolah dalam sosialisasi sangat berhubungan dengan kepastian ekonomi 

karena….. 
a. Semua sekolah dapat menciptakan lapangan pekerjaan  
b. Sekolah adalah temapt bermain dan belajar 
c. Sekolah mengajarkan ketrampilan dan pengetahuan 
d. Kurangnya sekolah merupakan indikator kemiskinan suatu daerah  
e. Kualitas manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan 

 
13. Proses sosialisasi primer yang tidak sempurna antara lain disebabkan oleh….. 

a. Anak yang dilahirkan dalam kedaan cacat 
b. Terjadinya peperangan atau disinetgrasi keluarga 
c. Perubahan masyarakat yang terlalu cepat dan mendasar 
d. Kenakalan remaja yang semakin gencar dan meresahkan 
e. Tidak adanya kepastian hukum di masyarakat 

 
14. Salah satu contoh fungsi media massa dalam sosialisasi sekunder adalah….. 

a. Membuat masyarakat menjadi konsumtif 
b. Menanamkan nilai-nilai yang sifatnya fundamental 
c. Membudayakan masyarakat selalu bertindak secara formal 
d. Menanamkan rasa tenteram dan damai melalui berita yang disajikan 
e. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat 

  
15. Masa dimana seorang anak mulai belajar mengambil peranan orang-orang yang berbeda 

di sekitarnya dengan meniru disebut…. 
a. Play stage 
b. Game stage  
c. Generalized stage 
d. Masa akil baliq 
e. Masa kanak-kanak 



99 

 

 

 

16. Tahap dimana seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankannya, 
tetapi mengetahui peranan yang dijalankan orang lain dengan siapa ia berinteraksi 
adalah…. 
a. Play stage 
b. Game stage 
c. Generalized stage 
d. Masa akil balig 
e. Masa kanak-kanak 

 
17.  Tahap dimana seorang anak telah memahami peranan orang lain yang lebih luas dan 

melalui interaksi pula ia mampu memilih peranan yang ia kehendaki….. 
a. Play stage 
b. Game stage 
c. Generalized stage 
d. Masa akil balig 
e. Masa kanak-kanak 

 
18. Sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang merupakan tipe sosialisasi…. 

a. Formal 
b. Informal 
c. Material 
d. Immaterial 
e. Primer 

 
19. Sosialisasi dalam pergaulan merupakan tipe sosialisasi….. 

a. Formal 
b. Informal 
c. Material 
d. Immaterial 
e. Primer 

 
20. Yang tidak termasuk media untuk besosialisasi adalah….. 

a. Keluarga 
b. Teman bermain 
c. Sekolah  
d. Medan perang 
e. Media massa 
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21. Peran media massa dalam proses sosialisasi sekunder bagi usaha pembinaan persatuan 
dan kesatuan masyarakat Indonesia adalah….. 
a. Mendorong proses integrasi sosial 
b. Menyajikan informasi dan hiburan 
c. Menyebarluaskan program pemerintah 
d. Menayangkan hasil pembangunan 
e. Memberikan pendidikan politik 

 
22. Keluarga mempunyai peranan paling penting sebagai media sosialisasi, sebab….. 

a. Dibentuk melalui perkawinan yang sah 
b. Merupakan media sosialisasi yang efektif 
c. Fungsi keluarga adalah sebagai kontrol sosial 
d. Terdiri dari suami, istri, dan anak-anak 
e. Tempat pertama kali pembentukan dasar kepribadian 
 

23. Sosialisasi yang bersifat formal dalam suatu kehidupan adalah di….. 
a. Masyarakat 
b. Lingkungan kerja 
c. Teman bermain  
d. Keluarga 
e. Mal 

 
24. Berikut ini adalah tahap-tahap sosialisasi, kecuali….. 

a. Tahap persiapan 
b. Tahap meniru 
c. Tahap mengimitasi 
d. Tahap siap bertindak 
e. Tahap penerimaan norma 

 
25. Individu paling lama melakukan proses sosialisasi dilingkungan….. 

a. Keluarga 
b. Sekolah 
c. Teman sepermainan 
d. Media massa 
e. Masyarakat 

 
26. Proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi di dalam 

masyarakat merupakan pengertian sosialisasi menurut….. 
a. David Gaslin 



101 

 

 

 

b. Peter L. Berger 
c. C. Wright Mills 
d. Kingsley davis 
e. Edward T. Hall 

  
27. Agen sosialisasi yang dapat berpperan lebih lama dam lebih besar pengaruhnya karena 

hubungan sederajat adalah….. 
a. Teman bermain 
b. Sekolah 
c. Keluarga 
d. Organisasi kepemudaan 
e. Media cetak 

 
28. Sosialisasi merupakan Proses yang membantu individu –individu belajar dan 

menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dia dapat 
berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Pendapat ini dikemukakan oleh….. 
a. Charlotte Buhler 
b. Soerjono soekamto 
c. M. A. W. Brouwer 
d. Peter Berger 
e. Bruce J. Cohen 

 
29. Masuknya informasi melalui film dan buku-buku bacaan mempengaruhi sikap remaja. 

Hal ini merupakan penanaman nilai pada media sosialisasi….. 
a. Keluarga 
b. Media pendidikan 
c. Media massa 
d. Teman bergaul 
e. Teman sebaya 

 
30. Perbedaan sosialisasi primer dengan sosialisasi sekunder adalah pada…. 

a. Individunya 
b. Interaksinya 
c. Tujuannya 
d. Objeknya 
e. Lingkungannya 

 
31. Hakikat proses sosialisasi adalah….. 

a. Penciptaan nilai-nilai dan norma-norma baru 
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b. Mempelajari nilai dan norma didalam masyarakat 
c. Penolakan terhadap nilai dan norma dari kelompok masyarakat lain 
d. Kebiasaan-kebiasaan individu dalam masyarakat 
e. Perpaduan antara nilai di dalam suatu masyarakat 

32.  Seorang anak yang dititipkan di lembaga pendidikan khusus anak-anak nakal dibimbing 
untuk menerima aturan dan nilai-nilai baru agar mampu bermasyarakat serta dapat 
diterima oleh masyarakatnya. Kasus tersebut dinamakan sosialisasi….. 
a. Khusus 
b. Umum 
c. Primer 
d. Sekunder 
e. Tersier 

 
33. Tahap dimana seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, pada 

tahap ini anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna 
dinamakan….. 
a. Preparatory stage 
b. Play game 
c. Game stage 
d. Generalized stage 
e. Labeling 

 
34. Menurut D.C. McClelland, faktor terpenting dalam sosialisasi adalah…. 

a. Lingkungan sosialisasi 
b. Kematangan fisik seseorang 
c. Kebutuhan akan prestasi 
d. Interaksi dengan sesama 
e. Keinginan untuk berkumpul dengan orang lain 

  
35. Proses pencabutan identitas diri yang lama dalam sosialisasi disebut…. 

a. Sosialisasi primer 
b. Desosialisasi 
c. Resosialisasi 
d. Sosialisasi 
e. Sosialisasi sekunder 

 
36. Kelompok yang proses terbentuknya bersifat sementara karena terkait oleh kepentingan 

sesaat dan tidak terorganisasi disebut kelompok…. 
a. Sosial 
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b. Nyata 
c. Bermain 
d. Sekunder 
e. Semu 

 
37. Salah satu kebijaksanaan orang tua yang paling baik dalam proses sosialisasi pada anak-

anak adalah…. 
a. Menekankan anak dalam pendidikan  
b. Memberikan handphone kepada anak-anak agar mudah dikontrol 
c. Mengendalikan anak secara wajar 
d. Memaksa anak agar selalu berpartisipasi 
e. Menyewa pramuwisma untuk mengganti peran orang tua yang sibuk 

 
38. Kelompok bermain dikenal dengan istilah….. 

a. Discussion grup 
b. Peer group 
c. Geng 
d. Slank 
e. Party group 

 
39. Berikut ini termasuk media massa, kecuali….. 

a. Koran 
b. Majalah 
c. Radio 
d. Televise 
e. Kalkulator 

 
40. Perhatikan contoh-contoh berikut! 

1. Bapak kepala sekolah memberi pendidikan etika dan moral pada para siswa setiap 
hari senin 

2. Kakak mengajar adik bebicara dan cara makan yang benar 
3. Guru selalu menasehati murid-muridnya agar selalu hidup disiplin dan tertib 
4. Gaya hidup dan perilaku Andi berubah kebarat-baratan sejak melihat tayangan MTV 
Contoh media sosialisasi sekolah dari pernyataan-pernyataan diatas adalah…. 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 2 dan 4 
e. 3 dan 4 
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Kunci Jawaban Soal UJi Coba 

 

1. B 

2. D 

3. A 

4. A 

5. C 

6. C 

7. A 

8. C 

9. A 

10. B 

 

 

11. D 

12. C 

13. B 

14. D 

15. A 

16. B 

17. C 

18. A 

19. B 

20. D 

 

 

21. A 

22. E 

23. B 

24. C 

25. A 

26. B 

27. A 

28. A 

29. C 

30. E 

 

 

31. B 

32. D 

33. A 

34. C 

35. B 

36. E 

37. B 

38. C 

39. E 

40. B 
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LEMBAR JAWAB 

Nama  : 
Kelas  : 
No  : 
 
 

1. A B C D E  21. A B C D E 

2. A B C D E 22. A B C D E 

3. A B C D E 23. A B C D E 

4. A B C D E 24. A B C D E 

5. A B C D E 25. A B C D E 

6. A B C D E 26. A B C D E 

7. A B C D E 27. A B C D E 

8. A B C D E 28. A B C D E 

9. A B C D E 29. A B C D E 

10. A B C D E 30. A B C D E 

11. A B C D E 31. A B C D E 

12. A B C D E 32. A B C D E 

13. A B C D E 33. A B C D E 

14. A B C D E 34. A B C D E 

15. A B C D E 35. A B C D E 

16. A B C D E 36. A B C D E 

17. A B C D E 37. A B C D E 

18. A B C D E 38. A B C D E 

19. A B C D E 39. A B C D E 

20. A B C D E 40. A B C D E 
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Gambar diskusi kelompok think pair share 

 

 

 

Diskusikanlah gambar tersebut dengan kelompok kalian!!! 

 

^ SELAMAT MENGERJAKAN ^ 
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Gambar diskusi kelompok numbered head together 

 

 

 

Amati dan diskusikan dengan kelompok kalian ! 

 

^ SELAMAT MENGERJAKAN ^ 
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Pertanyaan diskusi kelompok numbered head together 

 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai gambar tersebut ? 

2. Seberapa penting agen sosialisasi? 

3. Termasuk agen sosialisasi apakah gambar tersebut, berikan alasan! 

4. Apa yang terjadi bila agen sosialisasi tesebut gagal? 

5. Kenapa agen sosialisasi tersebut disebut agen sosialisasi primer? 

6. Bagaimana agen sosialisasi pada keluarga anda? 
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DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA 

No. Kode  Nama Siswa  
1. UC-1 Achmad Ichwan Najib 
2. UC-2 Ahmad Rois 
3. UC-3 Ahmad setiadi 
4. UC-4 Alis Mas’adah 
5. UC-5 Eko Cahyono 
6. UC-6 Eva Ana Khomsatun 
7. UC-7 Fahrudin Fais 
8. UC-8 Fuad Wahyu A 
9. UC-9 Hadi Waluyo 
10. UC-10 Janatul Auliya 
11. UC-11 Jayilatul Maghfiroh 
12. UC-12 Jumarti  
13. UC-13 Koiriyah 
14. UC-14 Khumaerotul Annisa 
15. UC-15 Lupita Sari 
16. UC-16 Masroatun Nafi’ah 
17. UC-17 Muhamad Najib Lutfi 
18. UC-18 M. Nur Faizin  
19. UC-19 Muk Shodah 
20. UC-20 Mukti Rahayu 
21. UC-21 Nofi Nia Y 
22. UC-22 Nur Iksan 
23. UC-23 Nur Kholis 
24. UC-24 Reny Rofiana 
25. UC-25 Risa Dewirani 
26. UC-26 Saiful Mujahidin 
27. UC-27 Setyo Abdul Mukti 
28. UC-28 Sifa Rizkiyati 
29. UC-29 Siti Mutmainah 
30. UC-30 Siti Nurul Ulya 
31. UC-31 Sulinah 
32. UC-32 Syaiful Amri 
33. UC-33 Tutik Handayani 
34. UC-34 Ulul Albab 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN I (TPS) 

No  Kode  Nama Siswa 
1. E1-1 Agus Riyadi 
2. E1-2 Ahmad Chavid 
3. E1-3 Ahmad Sony 
4. E1-4 Ajib zamzuri 
5. E1-5 Anita Ruli Setyowati 
6. E1-6 Anna Maria Ulfah 
7. E1-7 Ari Egidia Safitri 
8. E1-8 Arini Rahmawati 
9. E1-9 Beni Andrianto 
10. E1-10 Eva Lutfiah 
11. E1-11 Farkhatul akhadiyah 
12. E1-12 Gus Lukman Afifi 
13. E1-13 Hannin Ratna Sari 
14. E1-14 Helmi Ahmadoen 
15. E1-15 Khoiriyah 
16. E1-16 M. Fais Fahrudin 
17. E1-17 Muhammad Adi Saputro 
18. E1-18 Muhammad Riszal 
19. E1-19 Muslikah 
20. E1-20 Nur Iksan 
21. E1-21 Nurul Fitria Indah 
22. E1-22 Pandholi 
23. E1-23 Rizki Oktaviani  
24. E1-24 Risky Fandilah 
25. E1-25 Rohmatun Khasanah 
26. E1-26 Samsul Hidayat 
27. E1-27 Shoffatur Rohmania 
28. E1-28 Siti Fatmawati 
29. E1-29 Sri Pujiati 
30. E1-30 Sri Wahyuningsih 
31. E1-31 Suryo Gunawan 
32. E1-32 Tsaniatul Maulidah 
33. E1-33 Uswatun Khasanah 
34. E1-34 Widyo Tatag Prayoga 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN II (NHT) 
 

NO  Kode Nama Siswa 
1. E2-1 Abdul Yajib 
2. E2-2 Adi  Pangayoman Tri M 
3. E2-3 Agus Jarmoyo 
4. E2-4 Ahmad Fauzi 
5. E2-5 Ali Mochdor 
6. E2-6 Ana Dwi Yuliana 
7. E2-7 Ari Purnomo 
8. E2-8 Farichatur Romdhonah 
9. E2-9 Hana Himatul Ulya 
10. E2-10 Heri Setiawan 
11. E2-11 Hesti Rukhoyah 
12. E2-12 Joko Margono 
13. E2-13 Khoiriyah 
14. E2-14 Luluk Fatkhiyah 
15. E2-15  Muhamamd Abidin 
16. E2-16 Muhammad Dliyaur Ro’uf 
17. E2-17 Muhammad Irvan Indriyanto 
18. E2-18 Muhammad Karip 
19. E2-19 Muhammad Qoirudin 
20. E2-20 Muhammad Syaifudin 
21. E2-21 Murikah Aristyani 
22. E2-22 Nico Sigit Pratama 
23. E2-23 Novi Nur Inayatika 
24. E2-24 Nur Khomariyah 
25. E2-25 Prayoga 
26. E2-26 Puji Astutik 
27. E2-27 Qurrotul Af”idah 
28. E2-28 Rofi’atul Ummah 
29. E2-29 Siget Wahyudi 
30. E2-30 Sri Wahyuni 
31. E2-31 Sufi Laila 
32. E2-32 Tis’atun 
33. E2-33 Umi Puji Lestari 
34. E2-34 Wahyu Dwi Astuti 
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LAMPIRAN 
 

DAFTAR NAMA KELOMPOK EKSPERIMEN KELAS TPS 
 
 

Kelompok 1Kelompok 1Kelompok 1Kelompok 1                kelompok 2kelompok 2kelompok 2kelompok 2            kelompok 3kelompok 3kelompok 3kelompok 3    
1. Arini Rahmawati    1. Anna Maria Ulfah  1. Pandholi 
2. Sri Pujiati    2. Hannin Ratna S  2. Suryo Gunawan 
 
Kelompok 4Kelompok 4Kelompok 4Kelompok 4                kelompok 5kelompok 5kelompok 5kelompok 5            kelompok 6kelompok 6kelompok 6kelompok 6        
1. Muslikhah    1. Ari Egiadi   1. Nurul Fitrian Indah 
2. Shoffatur Rohmania  2. Siti Fatmawati  2. Risky Fandilah 
 
Kelompok 7Kelompok 7Kelompok 7Kelompok 7                kelompok 8kelompok 8kelompok 8kelompok 8            kelompok 9kelompok 9kelompok 9kelompok 9    
1. Eva Lutfia    1. Farikhatul Akhadiyah 1. Sri Wahyuningsih 
2. Tsaniatul Maulida   2. Rizky Fandilah  2. Ahmad Chafid  
 
Kelompok 10Kelompok 10Kelompok 10Kelompok 10                kelompok 11kelompok 11kelompok 11kelompok 11        kelompok 12kelompok 12kelompok 12kelompok 12    
1. Ajib Zamzuri   1. Rohmatun Khasanah 1. Beni Andrianto 
2. Agus Riyadi   2. . Anita Rully S  2. Uswatun Khasanah 
3.  
Kelompok 13Kelompok 13Kelompok 13Kelompok 13            kelompok 14kelompok 14kelompok 14kelompok 14        kelompok 15kelompok 15kelompok 15kelompok 15    
1. Helmi Ahmadoen   1. M. Fais   1. Muhammad Adi S 
2. Ahmad Sony   2. Widyo Tatag  2. Gus Lukman Afifi 
 
Kelompok 16Kelompok 16Kelompok 16Kelompok 16            kelompok 17kelompok 17kelompok 17kelompok 17                
1. Samsul Hidayat   1. Muhammad Riszal 
2.  Nur Iksan    2. Khoiriyah 
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LAMPIRAN 
 

DAFTAR NAMA KELOMPOK EKSPERIMEN KELAS NHT 
 
 
Kelompok 1   kelompok 2  kelompok 3 
 
1.  Adi Pangayoman T.M  1. Luluk Fatkhiyah  1. Farichatul Romdhonah 
2. Agus Jarmoyo   2. Murikah Aristyani  2. Hana Himatul Ulya 
3. Ali Mochdor   3. Puji Astutik   3. Khoiriyah 
4. Ari Purnomo   4. Qurrotul Af’idah  4. Nur Khomariyah  
5. Joko Margono   5. Umi Puji Lestari  5. Wahyu Dwi Astutik 
6. M. Karip    6. Sufi Laila 
 
 
 
Kelompok 4    kelompok 5  kelompok 6 
 
1. Ana Dwi Yuliana   1. M. Abidin   1. Abdul yajid 
2. Hesti Rukhoyah   2. M. Qoirudin  2. Ahmad Fauzi 
3. Novi Nur Inayatika   3. M. syaifudin  3. M. Irvan Indriyanto 
4. Rofi’atul Ummah   4. Nico Sigit Pratama  4. Heri setiawan 
5. Sri Wahyuni   5. Prayogo   5. Siget Wahyudi 
6. Tis’an     6. M. Dliyaur R 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan pendidikan  : SMA  

Mata pelajaran  : Sosiologi 

Jumlah soal  : 30 butir 

Bentuk soal  : pilihan ganda

 

Standar kompetensi  : Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian 

Kompetnsi dasar  : Menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam pembentukan kepribadian 

Pokok bahasan  : sosialisasi 

no Uraian Materi Indikator 

 

 

 

Banyak 

Butir 

Soal 

Nomor Butir 

Soal 

1. Pengertian sosialisasi Menjelaskan pengertian 

sosialisasi 

3 1,  23, 27 

2. Proses sosialisasi Menjelaskan proses 

sosiallisasi 

 

7 2, 3, 4, 7, 8, 

11,  30 

3. Tahap sosialisasi Mengidentifikasi tahap 

sosialisasi 

6 12, 13, 14, 

20, 21, 29  

4. Agen / media sosialisasi Mengidentifikasi agen / 

media sosialisasi 

7 5, 6, 17, 19, 

22, 24, 25  

5. Bentuk-bentuk sosialisasi Menjelaskan bentuk-bentuk 

sosialisasi 

7 9, 12, 15, 16, 

18,  26, 28 
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Kunci Jawaban soal post tes 

 

1. B 

2. D 

3. A 

4. C 

5. C 

6. A 

7. C 

8. A 

9. B 

10. C 

11. B 

12. A 

13. B 

14. C 

15. A 

16. B 

17. D 

18. A 

19. E 

20. B 

21. C 

22. A 

23. B 

24. A 

25. C 

26. E 

27. B 

28. D 

29. A 

30. B



116 

 

 

 

SOAL POST TEST 

mata pelajaran  : sosiologi 
materi pokok  : sosialisasi dalam pembentukan 

kepribadian 
waktu    : 30 menit 
 

Berilah tanda silang ( X ) pada huruf A, B, C, D dan E sebagai jawaban yang 
paling tepat ! 

 

1. Bila seorang anak mulai menyesuaikan diri dengan  adat istiadat atau perilaku 
kelompoknya maka anak tersebut sudah mulai….. 
a. Mengenal norma 
b. Belajar bergaul 
c. Memahami nilai 
d. Berintegrasi 
e. Bersosialisasi 

 
2. Nilai dan norma sosial menjadi penentu….. 

a. Martabat seseorang di masyarakat 
b. Agen sosialisasi primer dan sekunder 
c. Bagaimana pola sosialisasi berlangsung dalam diri seseorang 
d. Diterima atau tidaknya seseorang dalam suatu kelompok sosial 
e. Kesamaan derajat dengan orang lain di masyarakat 

 
3. Apabila proses sosialisasi menemui kegagalan maka yang terjadi pada diri anak 

adalah….. 
a. Timbul perilaku yang tidak baik 
b. Perubahan sikap pada dirinya 
c. Timbul rasa lebih bertanggung jawab 
d. Timbul semangat baru 
e. Lebih bisa menghadapi tantangan 

 
4. Kemampuan berbahasa seorang berasal dari….. 

a. Bakat yang ada dalam dirinya 
b. Pembawaan sejak lahir 
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c. Hasil proses belajar 
d. Hasil ciptaan sendiri 

 

5. Agen sosialisasi pada tahap awal pembentukan kepribadian anak adalah….. 
a. Teman bermain 
b. Teman belajar 
c. Keluarga 
d. Sekolah 
e. Media massa 

 
6. Iklan yang ditayangkan melalui media televisi mempunyai pengaruh besar 

terhadap perkembangan hidup di masyarakat karena iklan berpotensi memicu….. 
a. Perubahan pola hidup di masyarakat 
b. Terjadinya benturan kepentingan 
c. Terjadinya kebrutalan anak-anak 
d. Timbulnya perilaku yang khas di masyarakat 
e. Perubahan pola pikir yang cenderung amoral 

 

7. Jika seseorang ingin diterima menjadi anggota kelompok sosial, maka ia harus 
menjalani proses….. 

a. Institusionalisasi 
b. Nasionalisasi 
c. Sosialisasi 
d. Normalisasi 
e. Internalisasi 

 

8. Bagi orang tua dan masyarakat, sosialisasi mempunyai arti penting sebagai….. 
a. Alat untuk melestarikan nilai dan norma terhadap generasi berikutnya 
b. Cara untuk menjaga wibawa keluarga dan masyarakat secara khusus 
c. Alat untuk memperkenalkan masa kedewasaan anggota kelompoknya 
d. Cara untuk mempelajari kesabaran dalam menghadapi lingkungan 
e. Alat untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan sesamanya 
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9. Fungsi sosialisasi primer adalah…. 
a. Membentuk manusia yang professional 
b. Meletakkan dasar kepribadian individu 
c. Sebagai media transformasi budaya 
d. Membentuk individu siap kerja 
e. Memberi perlindungan individu dari gangguan 

 

10. Peranan sekolah dalam sosialisasi sangat berhubungan dengan kepastian 
ekonomi karena….. 

a. Semua sekolah dapat menciptakan lapangan pekerjaan  
b. Sekolah adalah temapt bermain dan belajar 
c. Sekolah mengajarkan ketrampilan dan pengetahuan 
d. Kurangnya sekolah merupakan indikator kemiskinan suatu daerah  
e. Kualitas manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan 

 

11. Proses sosialisasi primer yang tidak sempurna antara lain disebabkan oleh….. 
a. Anak yang dilahirkan dalam kedaan cacat 
b. Terjadinya peperangan atau disinetgrasi keluarga 
c. Perubahan masyarakat yang terlalu cepat dan mendasar 
d. Kenakalan remaja yang semakin gencar dan meresahkan 
e. Tidak adanya kepastian hukum di masyarakat 

 

12. Masa dimana seorang anak mulai belajar mengambil peranan orang-orang yang 
berbeda di sekitarnya dengan meniru disebut…. 

a. Play stage 
b. Game stage  
c. Generalized stage 
d. Masa akil baliq 
e. Masa kanak-kanak 

 

13. Tahap dimana seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus 
dijalankannya, tetapi mengetahui peranan yang dijalankan orang lain dengan 
siapa ia berinteraksi adalah…. 

a. Play stage 
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b. Game stage 
c. Generalized stage 
d. Masa akil balig 
e. Masa kanak-kanak 

14.  Tahap dimana seorang anak telah memahami peranan orang lain yang lebih luas 
dan melalui interaksi pula ia mampu memilih peranan yang ia kehendaki….. 

a. Play stage 
b. Game stage 
c. Generalized stage 
d. Masa akil balig 
e. Masa kanak-kanak 

 

15. Sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang merupakan tipe 
sosialisasi…. 

a. Formal 
b. Informal 
c. Material 
d. Immaterial 
e. Primer 

16. Sosialisasi dalam pergaulan merupakan tipe sosialisasi….. 
a. Formal 
b. Informal 
c. Material 
d. Immaterial 
e. Primer 

 

17. Yang tidak termasuk media untuk besosialisasi adalah….. 
a. Keluarga 
b. Teman bermain 
c. Sekolah  
d. Medan perang 
e. Media massa 

 

18. Peran media massa dalam proses sosialisasi sekunder bagi usaha pembinaan 
persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia adalah….. 
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a. Mendorong proses integrasi sosial 
b. Menyajikan informasi dan hiburan 
c. Menyebarluaskan program pemerintah 
d. Menayangkan hasil pembangunan 
e. Memberikan pendidikan politik 

 

19. Keluarga mempunyai peranan paling penting sebagai media sosialisasi, sebab….. 
a. Dibentuk melalui perkawinan yang sah 
b. Merupakan media sosialisasi yang efektif 
c. Fungsi keluarga adalah sebagai kontrol sosial 
d. Terdiri dari suami, istri, dan anak-anak 
e. Tempat pertama kali pembentukan dasar kepribadian 

 
20. Sosialisasi yang bersifat formal dalam suatu kehidupan adalah di….. 

a. Masyarakat 
b. Lingkungan kerja 
c. Teman bermain  
d. Keluarga 
e. Mal 

 

21. Berikut ini adalah tahap-tahap sosialisasi, kecuali….. 
a. Tahap persiapan 
b. Tahap meniru 
c. Tahap mengimitasi 
d. Tahap siap bertindak 
e. Tahap penerimaan norma 

 

22. Individu paling lama melakukan proses sosialisasi dilingkungan….. 
a. Keluarga 
b. Sekolah 
c. Teman sepermainan 
d. Media massa 
e. Masyarakat 
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23. Proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi di dalam 
masyarakat merupakan pengertian sosialisasi menurut….. 

a. David Gaslin 
b. Peter L. Berger 
c. C. Wright Mills 
d. Kingsley davis 
e. Edward T. Hall 

 
24. Agen sosialisasi yang dapat berperan lebih lama dam lebih besar pengaruhnya 

karena hubungan sederajat adalah….. 
a. Teman bermain 
b. Sekolah 
c. Keluarga 
d. Organisasi kepemudaan 
e. Media cetak 

 

25. Masuknya informasi melalui film dan buku-buku bacaan mempengaruhi sikap 
remaja. Hal ini merupakan penanaman nilai pada media sosialisasi….. 

a. Keluarga 
b. Media pendidikan 
c. Media massa 
d. Teman bergaul 
e. Teman sebaya 

 
26. Perbedaan sosialisasi primer dengan sosialisasi sekunder adalah pada…. 

a. Individunya 
b. Interaksinya 
c. Tujuannya 
d. Objeknya 
e. Lingkungannya 

 

27. Hakikat proses sosialisasi adalah….. 
a. Penciptaan nilai-nilai dan norma-norma baru 
b. Mempelajari nilai dan norma didalam masyarakat 
c. Penolakan terhadap nilai dan norma dari kelompok masyarakat lain 
d. Kebiasaan-kebiasaan individu dalam masyarakat 
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e. Perpaduan antara nilai di dalam suatu masyarakat 
 

28.  Seorang anak yang dititipkan di lembaga pendidikan khusus anak-anak nakal 
dibimbing untuk menerima aturan dan nilai-nilai baru agar mampu 
bermasyarakat serta dapat diterima oleh masyarakatnya. Kasus tersebut 
dinamakan sosialisasi….. 

a. Khusus 
b. Umum 
c. Primer 
d. Sekunder 
e. Tersier 

 

29. Tahap dimana seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia 
sosialnya, pada tahap ini anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski 
tidak sempurna dinamakan….. 

a. Preparatory stage 
b. Play game 
c. Game stage 
d. Generalized stage 
e. Labeling 

 

30. Proses pencabutan identitas diri yang lama dalam sosialisasi disebut…. 
a. Sosialisasi primer 
b. Desosialisasi 
c. Resosialisasi 
d. Sosialisasi 
e. Sosialisasi sekunder 
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Gambar 1. Guru menjelaskan pokok bahasan sosialisasi di kelas 
eksperimen I (think pare share ) 

( Sumber : Dok. Pribadi 19 Januari 20011 ) 
 

 

Gambar 2. Guru menjelaskan pokok bahasan sosialisasi di kelas 
eksperimen II      ( numbered head together ) 

( Sumber : Dok. Pribadi 19 Januari 20011 ) 
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Gambar 3. Suasana Siswa berdiskusi kelompok kelas eksperimen II 
(numbered head together )  

( Sumber : Dok. Pribadi 26 Januari 2011 ) 
 

 
Gambar 4. Suasana siswa berdiskusi kelompok kelas eksperimen I       
( think pare share ) 

( Sumber : Dok. Pribadi 26 Januari 2011 ) 
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   Gambar 5. Suasana siswa berdiskusi kelompok kelas eksperimen II  

( Numbered head together ) 
( Sumber : Dok. Pribadi 26 Januari 2011 ) 

 

 
  Gambar 6. Suasana siswa berdiskusi kelompok kelas eksperimen I  

( think pare share ) 
( Sumber : Dok. Pribadi 26 Januari 2011 ) 
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Gambar 7. Siswa sedang mengerjakan soal post test kelas eksperimen I 
( think pare share ) 

( Sumber : Dok. Pribadi 2 Februari 2011 ) 
 

 
Gambar 8. Siswa sedang mengerjakan soal post tset kelas eksperimen 
II ( numbered head together ) 

( Sumber : Dok. Pribadi 2 Februari 2011 ) 


