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BAB  II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi tentang model pembelajaran Kooperatif tipe Artikulasi 

1. Konsep model pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan bagian dari proses pembelajaran yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan guru sebagai penentu keberhasilan kegiatan pemebelajaran di sekolah 

yang terlibat secara langsung dalam menyusun rencana pembelajaran, mengatur 

materi peserta didik, dan setting pengajaran. Oleh karena itu setiap model 

pembelajaran yang akan diterapkan, guru juga harus mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan.  

Menurut Sudrajat model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 
oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai 
dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran1. Menurut 
Supriyono model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk 
penyusunan kurikulum, pengaturan materi dan memberi petunjuk kepada guru di 
kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran ialah pola yang dipergunakan sebagai 
pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas.2 
Menurut Trianto model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 
melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 
belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 
bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 
aktivitas belajar mengajar3. Sedangkan Menurut Agus Suprijono model 
pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 
pembelajaran di kelas maupun tutorial. 4 
 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran 

adalah bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik 

                                                           
1 Sudrajat.  Pengertian, Pendekatan, Strategi, Metode, Tehnik dan Model Pembelajaran. 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo 2010), h.8  
2 Agus Supriyono, cooperative learning. (Yogyakarta:Pustaka Belajar 2009), h.10.  
3 Trianto.  Model pembelajaran terpadu. ( Jakarta: PT Bumi Aksara 2012), h. 22  
4 Agus Suprijono,  model-model pembelajaran ( Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya 2011). h. 65. 
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pembelajaran yang dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran 

di kelas dalam memaksimalkan kondisi belajar secara sistematis untuk mencapai 

tujuan belajar. 

2. Konsep pembelajaran kooperatif  

a. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Menurut Anita Lie pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran 

yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan.5 

Menurut Isjoni pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran 
yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan 
strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 
tingkat kemampuannya berbeda. Pembelajaran kooperatif sangat baik untuk 
dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong 
mengatasi tugas yang dihadapinya.6 
 

Beberapa ahli menyatakan bahwa model ini tidak hanya unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran 

sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi 

yang berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Pada pembelajaran kooperatif yang diajarkan adalah keterampilan-

keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, 

                                                           
5 Anita lie,  Cooperative Learning Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-Ruang 

Kelas, (Jakarta: PT Grasindo Widia Sarana Indnesia 2010 cet 7), h. 88.  
6 Isjoni, Cooperative Learning. (Bandung: Alfabeta 20132), h. 14.  
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seperti menjadi pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, 

tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. Trianto menyatakan bahwa 

dalam belajar kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap 

anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan 

kelompoknya.7 

Menurut Yunus Abidin pembelajaran kooperatif merupakan system pembelajaran 
yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama 
siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran kooperatif mengutamakan 
kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan 
dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.8 

 
b. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ismail, bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah:  

1) Belajar dengan teman 
2) Tatap muka antar teman 
3) Mendengarkan diantara anggota 
4) Belajar dari teman sendiri dalam kelompok 
5) Belajar dalam kelompok kecil  
6) Produktif berbicara atau mengemukakan pendapat 
7) Siswa membuat keputusan 
8) Siswa aktif.9 

 
c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Ada tiga tujuan pokok dari pembelajaran kooperatif yaitu: 

                                                           
7 Trianto.  Model pembelajaran terpadu. ( Jakarta: PT Bumi Aksara 2012), h. 56. 
8 Yunus, Abidin,  Desain System Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013. ( Bandung: 

PT Refika Aditama 2014), h.141.  
9 Ismail, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2002), h. 12. 
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1) Hasil Belajar Akademik 

a) Dalam belajar kooperatif selain tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi belajar 

peserta didik atau tugas-tugas akademik lainnya. 

b) Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada peserta didik 

kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-

tugas akademik. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

a) Penerimaan terhadap orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas 

sosial, dan kemampuan intelektual. 

b) Pembelajaran kooperatif member peluang bagi peserta didik dari berbagai latar 

belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas 

akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling 

menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan Keterampilan Sosial 

Menurut Isjoni salah satu tujuan penting dari pembelajaran kooperatif adalah 

mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. 

Keterampilan-keterampilan sosial penting dimiliki oleh peserta didik, sebab saat ini 

banyak anak muda yang kurang memiliki keterampilan sosial.10 

 

 

                                                           
10 Isjoni, Cooperative Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 27. 
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d. Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif juga bertujuan mengajarkan siswa 

keterampilan bekerjasama dan berkolaborasi. Pembelajaran kooperatif memiliki 

unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Ibrahim menjelaskan unsur-unsur pembelajaran 

kooperatif adalah sebagai berikut: 

1) Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup 
sepenanggungan bersama. 

2) Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti 
milik mereka sendiri. 

3) Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam anggota kelompoknya 
memiliki tujuan yang sama. 

4) Siswa haruslah membagi tugas dan bertanggungjawab yang sama diantara 
anggota kelompoknya. 

5) Siswa yang dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang 
juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok/ 

6) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keteramilan untuk 
belajar bersama selama proses belajarnya. 

7) Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 
ditangani dalam kelompok kooperatif.11 

 
e. Manfaat pembelajaran kooperatif  

Pembelajaran kooperatif memiliki manfaat berikut : 

1) Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi. 

2) Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap dan perilaku 

selama bekerja sama. 

3) Mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

                                                           
11 Muslimin Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif,  (Surabaya: Universitas Press, 2010), hal. 6. 
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4) Meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap perilaku positif sehingga 

dengan pembelajaran kooperatif peserta didik akan tahu kedudukannya dan 

belajar untuk saling menghargai satu sama lain. 

5) Meningkatkan prestasi belajar dengan meningkatkan prestasi akademik, 

sehingga dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit. 

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dengan tingkat kemampuannya berbeda dalam tugas-tugas terstruktur 

sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, 

bertanggung jawab dan membantu teman untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga 

memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang 

berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

3. Model pembelajaran Artikulasi 

a. Pengertian model pembeljaran Artikulasi  

Artikulasi atau articulate, terjemahan dalam kamus diartikan sebagai hal yang 

nyata, sesuatu yang benar diajarkan. Ujaran atau ucapannya benar menurut 

pembentukan pola ucapan setiap bunyi bahasa untuk membentuk kata. Istilah 

artikulasi digunakan di lapangan dengan tidak dipermasalahkan, yang paling penting 

pelayanannya bisa dilakukan efektif kepada anak dengan tujuan agar upaya latihan 

ucapan dapat meningkatkan kekayaan dan kemampuan berbahasa anak.  

Menurut Ngalimun artikulasi adalah model pembelajaran dengan sintaks: 
penyampaian kompetensi, sajian materi, bentuk kelompok berpasangan sebangku, 
salah satu siswa menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya 
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kemudian bergantian, presentasi di depan hasil diskusinya, guru membimbing 
siswa untuk menyimpulkan.12 
 Menurut Imas Kurniasih & Berlin Sani Pembelajaran kooperatif tipe artikulasi 
merupakan strategi pembelajaran yang prosesnya berlangsung layaknya pesan 
berantai. Artinya, apa yang telah diberikan guru wajib diteruskan siswa dengan 
menjelaskan pada siswa lain (pasangan kelompoknya). Siswa dituntut untuk bisa 
berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampai pesan.13 
 

Pembelajaran artikulasi merupakan pembelajaran yang menuntut siswa aktif 

dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini siswa dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil yang masing-masing anggotanya bertugas mewawancarai teman 

kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Skill pemahaman sangat diperlukan 

dalam metode pembelajaran ini. 

Ciri dari model pembelajaran ini adalah seperti pesan berantai yaitu materi 

yang sudah disampaikan siswa wajib kelompoknya dibuat berpasang-pasangan tidak 

boleh lebih dari dua orang, semua siswa memiliki peran ganda yaitu sebagai 

penyampai pesan dan penerima pesan. menyampaikan materi tersebut kepada teman 

siswa satu kelompoknya, 

Model artikulasi dapat meningkatkan konsentrasi dan penyerapan materi 
pelajaran siswa dalam proses pembelajaran karena setiap siswa dituntut memiliki 
peran ganda sebagai penyampai pesan dan penerima pesan  untuk itu siswa harus 
memperhatikan dan menyerap penjelasan materi dari guru sebaik mungkin agar 
dapat menerima materi dengan baik.14 

                                                           
12 Ngalimun,  Strategi dan Model Pembelajaran. ( Banjarmasin: Aswaja Pressindo2012), h. 

174. 
13Kurnasih dan sani. Implementasi kurikulum 2013 konsep dan penerapan.( Surabaya: Kata 

Pena 2014),  h. 66. 

14 Sadjaah, Edja. Layanan dan Latihan Artikulasi Anak Tunarungu, (Bandung: San Grafika, 

2003), h. 35  
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Model pembelajaran  artikulasi berarti menggali kembali materi yang telah 

dijelaskan oleh guru sebelumnya. Oleh karena itu, dua orang siswa mengulangi 

kembali apa yang telah dijelaskan guru secara bergantian. Yang satu jadi pendengar 

dan mencatat yang dikatakan temannya, sementara yang satu lagi menerangkan 

keterangan guruyang ia simak pada waktu guru menjelaskan pelajarannya tadi, begitu 

juga sebaliknya. Dengan demikian, penekanan utama dari model pembelajaran 

artikulasi ini adalah pengulangan kembali makna pembelajaran yang disampaikan 

kepada siswa oleh siswa itu sendiri.  

Model pembelajaran artikulasi ini baik digunakan dalam rangka meningkatkan 
daya ingat dan daya serap siswa dalam memahami materi yang telah diajarkan 
kepadanya. Model artikulasi dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik. 
Model ini dapat membangkitakan keingintahuan peserta didik dengan 
meningkatkatkan kepercayaan diri siswa untuk bertanya. Teknik ini dapat  
merangsang rasa ingin tahu peserta didik melalui wawancara.15 

Model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut 

siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa di bentuk dalam kelompok kecil atau 

berpasangan yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas 

mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang dibahas. Pemahaman konsep 

sangat diperlukan dalam model pembelajaran artikulasi ini. Pemahaman konsep 

merupakan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau 

konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.  

Menurut Mustain model artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai 
struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara (area kemampuan 
bicara), membaca atau pemprosesan kata lainnya dan area gerak tambahan 
(menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya). Artinya, artikulasi 

                                                           

 15 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan : Media Persada, 2012), h. 61. 
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merujuk kepada apa-apa saja yang berkaitan dengan berbicara atau melakukan 
sesuatu akibat dari pemprosesan hasil kerja otak. Penerapan model artikulasi 
dalam pembelajaran juga melibatkan kemampuan berbicara serta gerak ekspresi 
akibat kegiatan berpikir siswa. Model artikulasi berbentuk kelompok berpasangan, 
di mana salah satu siswa menyampaikan materi yang baru diterima kepada 
pasangannya kemudian bergantian, presentasi di depan kelas perihal hasil 
diskusinya dan guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan.16 
Para ahli  menyatakan bahwa model pembelajaran artikulasi prosesnya seperti 
pesan berantai. Artinya apa yang telah diberikan guru, seorang siswa wajib 
meneruskan menjelaskannya pada siswa lain (pasangan kelompoknya). Hal ini 
merupakan keunikan model pembelajaran artikulasi. Siswa dituntut untuk bisa 
berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampai pesan.17 
 
Istarani menjelaskan bahwa pembelajaran artikulasi merupakan model 
pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran. Pada pembelajaran 
ini, siswa dibagi ke dalam kelompok- kelompok kecil yang masing-masing 
anggotanya bertugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru 
dibahas. Skill pemahaman sangat diperlukan dalam model pembelajaran ini.18 

Model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada konsep siswa aktif. Siswa dibagi kedalam kelompok kecil 

berpasangan, satu siswa bertugas mewawancarai siswa lain mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru, hal ini dilakukan bergantian. Kemudian tiap kelompok 

menyampaikan hasil kegiatan kelompok kepada kelompok yang lain. 

b. Karakteristik model artikulasi 

Perbedaan model artikulasi dengan model pembelajaran yang lain adalah 

penekanannya pada komunikasi siswa kepada teman satu pasanganya. Pada model 

artikulasi ada kegiatan wawancara/menyimak pada teman satu pasanganya. Setiap 
                                                           

16 Mustain, Model Pembelajaran, (Bandung: Alumni, 2003), h. 7. 
17Jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan 

Dasar. Volume 5 Tahun 2015. Dikutip dari http:// pasca. undiksha. ac. id/ ejournal/ index. Php / 

jurnal_pendas/article/ view/ 1511/ 1182. Diakses pada tanggal 17 Januari 2019 
18 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif(Reverensi Guru Dalam Menentukan Model 

Pembelajaran) . (Medan: Media Persada, 2011), h. 65  



22 
 

anak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Model artikulasi adalah 

model pembelajaran yang menekankan pada aspek komunikasi kelompok 

berpasangan dengan teman sebagai sumber belajar. Pada model ini terjadi proses 

interaksi antar anggota, salah satu anggota menjadi narasumber sementara yang lain 

merekam informasi, dan selanjutnya bergantian. Kemudian hasil belajar tersebut 

didiskusikan dengan kelompok lain sehingga kelompok lain juga mendapat informasi 

serupa. Jadi, pada model ini terjadi pembelajaran dari siswa untuk siswa 

c. Tujuan model artikulasi 

Setiap model pembelajaran memiliki maksud dan tujuan yang akan dicapai 

masing-masing, begitu juga model pembelajaran artikulasi.  

Menurut Ras Eko model pembelajaran artikulasi memiliki tujuan khususnya pada 
mata pelajaran IPS yaitu untuk membantu siswa dalam cara mengungkapkan 
kata-kata dengan jelas dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman serta 
kemampuan yang dimiliki sehingga siswa dapat membuat suatu keterhubungan 
antara materi dengan disiplin ilmu.19 

Penerapan model artikulasi dalam pembelajaran dimaksudkan untuk melatih 

siswa dalam menyampaikan ide atau pengetahuannya, menggali informasi 

berdasarkan kegiatan interaktif. 

d. Manfaat model artikulasi  

Setiap model pembelajaran memiliki manfaat masing-masing sesuai 

karakteristik model itu sendiri. Manfaat penerapan model artikulasi pada 

pembelajaran, khususnya yang berdampak pada siswa adalah sebagai berikut: 

 

1) Siswa menjadi lebih mandiri.  
                                                           

19 Ras Eko Boeddy, Model Pembelajaran Artikulasi. (Yogya: Graha Ilmu, 2011), h. 124 



23 
 

2) Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar.  
3) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu.  
4) Terjadi interaksi antarsiswa dalam kelompok kecil.  
5) Terjadi interaksi antarkelompok kecil.  
6) Masing -masing siswa memiliki kesempatan berbicara atau tampil di depan 

kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka.20 
Berdasarkan manfaat model artikulasi yang sudah diapaparkan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model artikulasi ini menekankan pada interaksi dan komunikasi 

siswa sebagai perekam informasi dari siswa lain sebagai anggota kelompok kecil 

untuk kemudian menjadi sumber pengetahuan. Siswa secara mandiri menggali 

informasi dari temannya, kemudian mencernanya, lalu apa yang telah diperoleh 

tersebut dishare di depan kelas sebagai bentuk pelaporan sekaligus sumber informasi 

bagi siswa lainnya. Hal ini dapat melatih kemandirian, komunikasi, pemahaman, serta 

kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran 

e. Langkah-langkah model pembelajaran artikulasi 

Setiap model pembelajaran memiliki prosedur pelaksanaan sesuai 

karakteristik dari model pembelajaran itu sendiri. Begitu juga dengan model 

pembelajaran artikulasi. Menurut Agus Supriyono Langkah-langkah atau sintaks 

model pembelajaran artikulasi adalah sebagai berikut :21
 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 
2) Guru menyampaikan materi sebagaimana biasa. 
3) Untuk mengetahui daya serap siswa, Guru membentuk kelompok 4-5 0rang 

sisa secara heterogen 
4) Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah kelompok untuk menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru dan teman kelompok mendengar sambil 
membuat catatan-catatan kecil, kemudian mereka berganti peran. Begitu juga 
kelompok lainnya. 

                                                           
20 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif (Reverensi Guru Dalam Menentukan Model 

Pembelajaran) . (Medan: Media Persada, 2011), h. 72  
21 Agus supriyono, Cooperative Learning, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 146. 
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5) Menugaskan siswa secara bergiliran atau diacak untuk menyampaikan hasil 
wawancaranya dengan teman kelompoknya hingga sebagian siswa sudah 
menyampaikan hasil wawancaranya. 

6) Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 
dipahami siswa. 

7) Kesimpulan/Penutup 
 
f. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Artikulasi  

Model pembelajaran pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, maka dari itu 

pada pelaksanaan model pembelajaran terdapat usaha-usaha serta strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut. Terkait dengan pelaksanaan model pembelajaran, pasti 

memiliki kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran tersebut, begitu juga pada 

model artikulasi. Kelebihan- kelebihan tersebut tidak jarang dibarengi dengan adanya 

kelemahan- kelemahan yang muncul ketika diterapkan pada pembelajaran. Berikut ini 

adalah kelebihan maupun kekurangan dari model artikulasi. 

1) Kelebihan metode pembelajaran artikulasi :22 

a) Dapat meningkatkan ekspresi siswa dalam menyajikan materi pelajaran karena ia 
mengulangi dari apa yang telah dikatakan guru.  

b) Dapat lebik mempertajamdaya ingat siswa tentang pelajaran tersebut.  
c) Dapat menyalurkan aspirasi siswa ketika menerangkan kembali materi yang 

diajarka guru kepadanya.  
d) Melibatkan siswa secara langsung dalam mengakaji dan menggali materi ajar 

yang telah disampaikan guru.  
e) Semua siswa terlibat (mendapat peran)  
f) Melatih kesiapan siswa  
g) Melatih daya serap pemahaman dari orang lain  
h) Cocok untuk tugas sederhana  
i) Interaksi lebih mudah  
j) Lebih mudah dan cepat membentuknya  
k) Meningkatkan partisipasi anak.23

 

 
 
 

                                                           
22 Kurnasih dan sani. Implementasi kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan.( Surabaya: Kata 

Pena 2014),  h. 66. 
23 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif (Reverensi Guru Dalam Menentukan Model 

Pembelajaran) . (Medan: Media Persada, 2011), h. 63 
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2) Kelemahan metode pembelajaran artikulasi yaitu : 
a) Sulit dipantau apakah siswa mengulangi yang dijelaskan sebelumnya sesuai 

dengan yang diinginkan  
b) Pembelajaran menjadi gaduh, karena banyak peserta yang berbicara sekaligus  
c) Bagi siswa pendiam, sulit rasanya mengikuti model pembelajaran seperti ini. 
d) Waktu yang dibutuhkan banyak.24 
 
B. Permainan Ular Tangga 

1. Pengertian permainan (bermain) 

Sebelum membahas mengenai pengertian Permainan, peneliti akan membahas 

mengenai Bermain. Bermain menurut piaget dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang demi kesenangan.25 Tetapi pendapat Piaget banyak 

dibantah oleh peneliti lainnya, karena ada kalanya bermain bukan dilakukan hanya 

semata-mata demi kesenangan, melainkan adakalanya bermain juga dapat dijadikan 

sebagai sarana belajar. 

Beberapa ahli Psikologi memberi pandangan mereka tentang bermain. Karl Groos 
mengemukakan bahwa bermain merupakan proses penyiapan diri untuk 
menyandang peran sebagai orang dewasa. Lazarus menyatakan bahwa bermain 
akan membangun kembali energi yang hilang sehingga diri mereka segar kembali. 
Schiller dan Spencer menyatakan bahwa bermain merupakan wahana untuk 
menggunakan energi yang berlebih sehingga anak terlepas dari tekanan.26 

Permainan itu sendiri merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan 

bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya 

dilakukan sendiri atau bersama-sama. Dalam permainan juga akan menciptakan 

keakraban dan membantu anak dalam bersosialisasi. 

                                                           
24 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif(Reverensi Guru Dalam Menentukan Model 

Pembelajaran) . (Medan: Media Persada, 2011), h. 64 
25 Andang Ismail, Education Games”Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan 

Edukatif” (Yogyakarta:Pilar Media, 2006), hal. 13  
26 Anita Yus, Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak, (Jakarta :Kencana 

Prenada Media Grup,2011 ), hal. 33. 
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Menurut Andang ismail, permainan mempunyai peranan penting dalam pembinaan 
pribadi anak. Hal senada juga diperkuat Joan Freeman dan Utami Munandar yang 
menyebutkan bahwa pada umumnya para pakar sepakat bermain merupakan suatu 
aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, 
intelektual, sosial, moral, dan emosional anak.27 

Oleh karena itu, dalam memilih permainan sebaiknya orang tua ataupun guru 

tidak asal memilih permainan, tetapi harus memerhatikan unsur edukatif yang 

terdapat dalam permainan tersebut. Permainan edukatif sendiri merupakan permainan 

yang menggunakan alat ataupun cara yang bersifat mendidik.  Permainan edukatif ini 

sangat penting dan berguna bagi anak-anak. Karena tidak hanya sekedar bermain 

tetapi mereka juga dapat belajar, mengembangkan kognitif, sosial, emosi, dan fisik. 

Dari penjelasan diatas, banyak tokoh mengatakan bahwa bermain merupakan 

hal yang baik bagi anak-anak untuk menghilangkan apa yang dirasakan oleh anak 

yaitu kejenuhan dan kepayahan. Dengan bermain akan memperbaruhi semangat dan 

kejernihan otaknya, melatih otot-otot jasmani sehingga tidak mudah terkena suatu 

penyakit. Bermain hendaknya tidak menyebabkan kecapaian yang berlebihan 

(menambah capai), dan kesulitan yang menyakitkan. Sebab, dalam hal seperti itu 

terdapat bahaya bagi fisik dan melemahkan jasmani. Sedang Rasulullah saw 

bersabda: 

 َعنْ  أَبِـيْ  َسِعْیدٍ  َسْعدِ  ْبنِ  َماِلكِ  ْبنِ  ِسنَانٍ  اْلـُخْدِرّيِ  َرِضيَ  هللاُ  َعْنھُ  أَنَّ  َرُسْولَ  هللاِ 

ى هللاُ  َعلَْیھِ   َوَسلَّمَ  قَالَ :َال   ِضرَارَ  َوالَ  َضَررَ     َصلـَّ

  Dari Abu Sa’id Sa’d bin Mâlik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Tidak boleh membahayakan 

                                                           
27 Andang Ismail, Education Games, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 11. 
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(diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain)”. (H.R Imam Malik dan 

Ibnu Majah).28 

Dalam hadits lain menyatakan bermain hendaknya tidak melupakan kewajiban lain 

hingga tidak mengerjakannya. Sebab, yang demikian itu merupakan pembuangan 

waktu dan membunuh kesempatan. Rasulullah saw bersabda:  

 

لَْیھِ عَ   َوَسلَّمَ  قَالَ :اْلُمْؤِمنُ  اْلقَِوىُّ     ى هللاُ   ُ  َرِضيَ  َرُسْولَ  هللاِ   َصلـَّ َّsَعنْ  أَِبـيْ  ُھَرْیَرةَ  َعْنھُ  ا 

ِعیفِ  َوفِى ُكلٍّ  َخْیرٌ  اْحِرصْ  َعلَى َما یَْنفَعُكَ  وَاْستَِعنْ    َخْیرٌ  َوأََحبُّ  إِلَى اsَِّ  ِمنَ  اْلُمْؤِمنِ  الضَّ

  ِباsَِّ  َوالَ  تَْعِجزْ .

Dari Abi Hurairoh Rodhiyallahhu anhu Rosululullah SAW bersabda 

“Bersemangatlah dalam mengerjakan yang mendatangkan manfaat bagimu, dan 

mintalah pertolongan kepada Allah SWT, dan janganlah kamu berjiwa lemah”.   

( H.R Muslim).29 

 
2. Permainan ular tangga 

Banyak permainan yang telah diciptakan untuk menghibur maupun memberi 

ilmu pengetahuan. Berbagai jenis permainan telah diciptakan, salah satunya adalah 

permainan papan. Permainan papan adalah permainan yang dimainkan di atas papan 

                                                           
28Abu Zur’ah Ath-Thaybl, Hadits Arbain Nawawi Matan dan Terjemah, (Surabaya :Pustaka 

Syabab, 2007), hal. 29.  
29 Muslich Shabir, Terjemahan Riyadhus Shalikhin, ( Semarang: CV Toha Putra, 1981), hal. 

117 
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dengan beberapa bagian dapat berupa kotak, lingkaran, atau bentuk lainnya yang 

digunakan sebagai tempat bermain. Beberapa contoh permainan papan adalah catur, 

dam, Scrabble, monopoli, Tic-tac-toe, ular tangga, dan sebagainya.  

Permainan papan sudah ada sejak lama, di antaranya permainan (papan) ular 

tangga Permainan (papan) ular tangga merupakan salah satu permainan yang 

dimainkan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan dadu serta terdapat ular dan 

tangga di dalam permainan. Pemenang ditentukan jika bidak pemain sampai di nomor 

terakhir. 

Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 

orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan dibeberapa 

kotak digambar sejumlah “tangga” dan “ular” yang menghubungkannya dengan kotak 

lain.30 

Tidak ada papan permainan standart dalam ular tangga, setiap orang dapat 

menciptakan papan mereka sendiri dengan jumlah kotak, ular dan tangga yang 

berlainan. Setiap pemain mulai dengan bidaknya di kotak pertama (biasanya kotak di 

sudut kiri bawah) dan secara bergiliran melemparkan dadu. Bidak dijalankan sesuai 

dengan jumlah mata dadu ang muncul. Bila pemain mendarat keujung tangga yang 

lain. Bila mendarat kotak dengan ular, mereka harus turun kekotak di ujung bawah 

ular. Pemenang adalah pemain pertama yang mencapai kotak terakhir. Biasanya bila 

                                                           
30 Agus N Cahyo, Game Khusus Penyeimbang Otak Kanan dan Kiri Anak, (Jogjakarta: 

FlashBooks,2011), hal. 106 
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seorang pemain mendapatkan angka 6 dari dadu,mereka mendapat giliran sekali lagi. 

Bila tidak, maka giliran jatuh ke pemain selanjutnya. 

Dari pengertian tentang permainan (bermain) dengan pengertia ular tangga. 

Maka dapat disimpulkan bahwa permainan ular tangga merupakan suatu permainan 

yang dilakukan diatas kotak yang terdapat gambar ular dan tangga, yang mana dalam 

permainan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dapat mengembangkan 

sosial, emosi, kognitif, serta fisik. 

3. Persiapan sebelum permainan 

a. Siapkan satu buah papan ular tangga 

Papan ular tangga merupakan hal terpenting dalam permainan ular tangga. 

Karena papan ular tangga menjadi dasar berlangsungnya permainan ular tangga. 

b. Siapkan dadu 

Dadu merupakan sesuatu yang juga dianggap penting dalam permainan ular 

tangga. Hal ini karena dadu membantu seorang pemain dalam hal menentukan kotak 

berapa yang harus ditempati 

c. Sediakan gelas kecil untuk mengocok   

Gelas kecil hanya sebagai pelengkap dalam permainan ular tangga. Gelas 

kecil ini digunakan untuk membantu pemain dalam mengocok dadu. Meskipun dalam 

permainan ular tangga tidak menggunakan gelas kecil untuk mengocok dadu, bisa 

diganti dengan yang lain. Karena hal ini tidak akan membatalkan permainan ular 

tangga.                                                                                                    

d. Kumpulkan beberapa pemain, minimal dua anak  
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Pemain merupakan hal terpenting dalam suatu permainan terutama dalam 

permainan ular tangga. Karena adanya seorang pemain, maka sebuah permainan akan 

dapat dilaksanakan. Dalam permainan ular tangga ini dibutuhkan lebih dari satu 

pemain, karena untuk mencari siapa yang sampai dulu mencapai finish (menang-

kalah). 

e. Manfaat permainan ular tangga 

Manfaat permainan ular tangga yaitu sebagai pengasah otak kiri dan kanan. 

Kaitannya dengan otak kiri, ada banyak hal yang bisa diambil positifnya dari game 

ini, mulai dari papan permainan, aneka gambar yang disuguhkan, hingga jumlah mata 

dadu yang muncul. Pada saat permainan anak akan menggunakan otak kirinya untuk 

menghitung langkahnya sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul, 

memperkirakan angka untuk mendapatkan posisi yang baik. Pada intinya; dengan 

bermain ular tangga, otak kiri anak akan diasah untuk menghafal nomor, berlatih 

penjumlahan, mengenali angka, dan mengurutkan langkah.  

f. Prosedur permainan ular tangga  

Adapun prosedur permainan ular tangga adalah sebagai berikut:31 

a. Siapkan papan permainan ular tangga beserta dadu yang mempunyai mata enam 

b. Buat pertanyaan yang disesuaikan dengan materi dan tujuan yang akan dicapai 

c. Perwakilan kelompok hompimpa atau bersuit untuk menentukan siapa yang main 

terlebih dahulu 

                                                           
31 Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences. 

(Jakarta: KENCANA, 2015),h. 240-241. 
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d. Kelompok yang mendapat giliran bermain pertama, mengocok dadu.  

e. Pemain berjalan diatas kotak permainan ular tangga yang sesuai dengan jumlah 

yang ada pada dadu.  

f. Jika sudah dijalankan, maka siswa mengambil pertanyaan sesuai berhentinya 

bidak 

g. Siswa menjawab soal bersama kelompoknya 

h. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ekor ular, maka pemain 

harus turun ke kotak yang bergambar kepala ular dan akan mendapat hukuman. 

(bernyanyi, melafazdkan surah-surah pendek dan doa sehari-hari bersama teman 

kelompoknya) 

i. Pada saat pemain berhenti di kotak yang bergambar ujung bawah tangga, maka 

pemain harus naik ke kotak yang bergambar ujung atas tangga dan akan mendapat 

sebuah hadiah atau apresiasi berupa tepuk salut dan tepuk good job dari kelompok 

lain. 

j. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang terlebih dahulu finis dari 

permainan ular tangga dan . 

C. Deskripsi teori 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Mulyono Tjokrodikaryo dan R. Soetjipto bahwa IPS merupakan suatu 
program pendidikan yang bersifat menyeluruh dan kesatuan mengenai manusia 
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dan lingkungan alam fisik maupun sosialnya yang diambil dari berbagai ilmu 
sosial seperti Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan lain-lain.32 

Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 37 Undang-Undang RI No 20 tahun 

200333 disebutkan bahwa kajian Ilmu Pengetahuan Sosial antara lain, ilmu bumi, 

sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Dari UU RI No 20 tahun 2003 diatas 

terlihat bahwa IPS merupakan gabungan beberapa mata pelajaran yang telah 

ditentukan kajiannya.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan hasil 

perpaduan sejumlah mata pelajaran tertentu yang terpadu serta mempelajari aspek-

aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan lingkungan sosialnya secara 

umum yang untuk mencapai tujuan. Jadi, pelajaran IPS tidak terpisah-pisah dalam 

kotak-kotakan disiplin ilmu yang ada. IPS tidak menekankan pada satu topik secara 

mendalam melainkan memberikan tujuan yang luas terhadap masyarakat serta 

mengembangkan kehidupan manusia agar dapat lebih baik dan mampu mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi. 

2. Hakikat pembelajaran IPS 

a. Pengertian pembelajaran IPS 

Manusia hidup bersama dalam masyarakat. Ia saling membutuhkan satu sama 

lain sehingga disebut makhluk sosial. Dalam bermasyarakat, ia berusaha mengatasi 

rintangan-rintangan yang mungkin timbul dari sekelilingnya. Manusia juga 

menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat lainnya sehingga keberadaannya 

                                                           
32 Tjokrodikary, Mulyono dan R. Soetjipto. Pengembangan Pendidikan IPS SD, 

(Jakarta:Dirjen Dikti Deptiknas 2009), h. 19-20. 
33 Supardi,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2011), h. 174. 
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diterima atau diakui. Proses manusia hidup bersama dengan sesama di lingkungan 

serta usaha memenuhi kebutuhan hidupnya  merupakan kajian dalam IPS. 

Dengan demikian, IPS merupakan kajian tentang manusia dan dunianya. 

Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial mengenai manusia tersebut diharapkan akan 

mendorong kepekaan siswa terhadap hidup dan kehidupan sosial agar tercapai tujuan 

pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.  

Saidiharjo menyebutkan bahwa sumber atau bahan pendidikan IPS untuk jenjang 
pendidikan dasar dan menengah berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti yang 
disajikan pada tingkat perguruan tinggi, namun karena mempertimbangkan tingkat 
kecerdasan, kematangan jiwa peserta didik, maka bahan pendidikannya lebih 
disederhanakan, diseleksi, diadaptasi dan dimodifikasi untuk tujuan institusional 
Dikdasmen.34 

Dengan demikian, pembelajaran IPS pada tingkat pendidikan dasar dan 

menengah disusun secara psikologis yang bertujuan agar lebih menarik perhatian 

siswa serta sesuai dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi IPS yang diajarkan pada 

tingkat pendidikan dasar dan menengah telah disesuaikan dengan tingkat kematangan 

dan perkembangan siswa yang berasal dari konsep ilmu sosial. Materi-materi IPS 

disusun dengan berbagai pertimbangan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan 

pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang diharapkan. 

b. Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD/MI 

Mata pelajaran IPS di sekolah dasar merupakan program pengajaran yang 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

                                                           
34 Supardi,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2011), h. 184. 
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dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa 

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat 

dicapaiapabila program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secra baik.  

Syafruddin berpendapat bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan berfikir, sikap, dan nilai peserta didik sebagai 

individu maupun sebgai sosial budaya.35
 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 
lingkungannya 

2) Memliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 
inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 
kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam 
masyarakat yang majemuk, ditingkat local, nasional, dan global.36 
 

c. Ruang Lingkup IPS  

Ruang lingkup mata pelajaran Imu Pengetahua Sosial (IPS) meliptui aspek-

aspek sebagai berikut: 

1) Manusia, Tempat dan Lingkungan 
2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan  
3) System Sosial dan Budaya 
4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan37 

 
D. Deskripsi hasil belajar IPS 

1. Pengertian belajar 

a. Definisi belajar  

                                                           
35 Syafruddin Nurdin, Model pembelajaran, (Ciputat Press, 2005), h. 22 . 
36 BSNP, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI, (Jakarta: Depdiknas 2006), h. 

175 http//educloud.fkip.unila.ac.id/index.php  
37

Ibid, h. 176 . 
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Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik 
menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, 
belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 
merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya.38

 

Slameto, mengemukakan definisi belajar sebagai suatu proses usaha yang dilalui 
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 
sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan 
lingkungannya.39 

Menurut Gagne dalam Ratna, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.40 

 Skinner dalam Muhibbin, seperti yang dikutip Barlow bahwa bukunya 
Educational Psychologi:The Teaching-Leaching Proces,  berpendapat 
bahwabelajar adalah suatu proses adaptasi (penyeduaian tingkah laku) yang 
berlangsung secara progresif.41 
Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, seperti yang menyangkut unsure cipta, 

rasa, dan karsa, ranah kognitif dan psikomotorik 

b. Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar menurut Riyanto adalah landasan berfikir, landasan berpijak 

dan sumber motivasi, dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya 

proses belajar antardidik dan pendidik yang dinamis dan terarah.42 Suprijono  

menyebutkan bahwa prinsip-prinsip belajar yaitu: 

Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri. 

                                                           
38 Sardiman, Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. GELORA AKSARA 

PRATAMA, 2011), h. 2.   
39

Ibid .,h.3. 
40 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar, {Jakarta: PT GELORA AKSAA PRATAMA, 

2011), h. 2. 
41 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 20100, h. 64. 
42 Bambang  Riyanto, Dasar-Dasar Pembelajaran, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 62.. 
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1) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang disadari. 

2) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup 

4) Positif atau berakumulasi 

5) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan 

6) Permanen atau tetap 

7) Bertujuan dan terarah 

8) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan 

dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, 

konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai 

komponen belajar. 

Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.43 

c. Tujuan Belajar 

Belajar berlangsung karena adanya tujuan yang akan dicapai seseorang. 

Tujuan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar, 

sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sardiman bahwa tujuan belajar pada 

umumnya ada tiga macam, yaitu: 

a) Untuk mendapatkan pengetahuan 

                                                           
43 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 4. 



37 
 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir, karena antara kemampuan 
berfikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kemampuan 
berfikir tidak dapat dikembangkan tanpa adanya pengetahuan berfikir akan 
memperkaya pengetahuan. 

b) Penanaman konsep dan keterampilan 
Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan jasmani 
maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan yang 
dapat diamati sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan penampilan 
atau gerak dari seseorang yang sedang belajar termasuk dalam hal ini adalah 
masalah teknik atau pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 
karena lebih abstrak, menyangkut persoalan penghayatan, keterampilan 
berfikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu konsep. 

c) Pembentukan sikap 
Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari 
soal penanaman nilai-nilai, dengan dilandasi nilai anak didik akan dapat 
menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikkan segala 
sesuatu yang sudah dipelajarinya.44 
 

2. Pengertian hasil belajar 

Nana Sudjana mengemukakan bahwa “ hasil belajar adalah suatu akibat dari 

proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun 

terencana , baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan”. 45  

Menurut Kingsley yang dikutip dalam Sudjana “hasil belajar dibagi atas tiga 

macam, yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, serta sikap 

dan cita-cita.”46
 

Menurut Munawar Hasil Belajar adalah: 

Kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan 
ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat 

                                                           
44 A. M Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h. 26-28 
45 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profei 

Guru. (Jakarta: Rajawali Pres 2011), h. 276  
46 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h.22 
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tercapai bila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan 
tingkah laku yang baik lagi.47 
Menurut Winkel hasil belajar merupakan suatu perubahan yang 
mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Dalam hal 
ini, perubahan yang dimaksud mengacu pada taksonomi tujuan pengajaran 
yang dikembangkan oleh Bloom mencangkup aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor.48 
 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Hasil belajar siswa dapat terlihat setelah siswa mengikuti proses pembelajaran 

sebagai pengukuran atas kemampuan siswa dalam mempelajari suatu materi 

pembelajaran. Hasil belajar siswa tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor dalam diri siswa itu sendiri ataupun faktor dari luar siswa. Berikut ini faktor-

faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa menurut M. Ngalim 

Purwanto adalah sebagai berikut:49 

a. Faktor dari luar siswa  
1) Faktor lingkungan  

Merupakan faktor yang mempengaruhi proses serta hasil belajar siswa yang 
berasal dari lingkungan  tempat ia tinggal dan bersekolah yaitu meliputi faktor 
lingkungan alam dan sosialnya. 

2) Faktor Instrumental  
Faktor Instrumental merupakan faktor yang mempengaruhi proses serta 
hasil belajar siswa yang sengaja direncanakan/dikondisikan agar 
mendukung tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Faktor instrumental 
tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Kurikulum/bahan pelajaran 
b) Guru/pengajar  
c) Sarana dan fasilitas  
d) Administrasi/manajemen  

 

                                                           
47 Munawar Indra. Hasil Belajar (Pengertian dan Definisi) (Bandung : PT. Remaja Rosda Jaya, 

2009), h.2 
48 Purwanto Evaluasi hasil belaja, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2010), h.  45 
49 Purwanto, M, Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya 2003), h.  107. 
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b. Faktor dari dalam diri siswa  
1) Faktor fisiologis  

Merupakan faktor yang mempengaruhi proses serta hasil belajar siswa yang 
berasal dari tubuh siswa atau kondisi organ dari anggota tubuh siswa itu 
sendiri. Faktor fisiologis tersebut meliputi,  

a) Kondisi fisik  
b) Kondisi panca indera  

2) Faktor psikologi  
Merupakan faktor yang mempengaruhi proses serta hasil belajar siswa yang 
berasal dari psikologi/kejiwaan siswa itu sendiri. Faktor Fisiologis tersebut 
meliputi, Bakat, Minat, Kecerdasan, Motivasi Kemampuan kognitif. 
 

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa 

di atas, maka faktor instrumental merupakan faktor yang sangat penting dan paling 

menentukan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Hal tersebut, dikarenakan 

faktor instrumental merupakan faktor yang menentukan dalam proses pembelajaran 

yang akan dialami siswa. Berkaitan dengan hal tersebut,  kajian utama dalam 

penelitian ini merupakan faktor instrumental, khususnya faktor guru/pendidik dalam 

menggunakan model Artikulasi agar dapat meningkatan hasil belajar IPS. 

E. Penelitian relevan 

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan model kooperatif tipe 

Artikulasi dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan sebagai acuan untuk 

penelitian ini. Penelitian relavan yang dimaksudkan diantaranya adalah: 

1. Arfian Junianto (2015) jurnal yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan hasil 

Belajar IPS melalui model Artikulasi dan Media Power Point”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Model pembelajaran artikulasi dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS . 
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2. Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 5, No. 2 Juli 2016 tentang penerapan 

model pembelajara artikulasi dalam meningkatkan hasil belajar Al-Quran 

Hadist. Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran artikulasi dapat meningkatkan hasil belajar al-Qur’an Hadits  

siswa kelas VII B pada materi  memahami isi kandungan surat al-Kafirun dan 

al-Bayyinah, dari rata-rata sebesar63,33 pada sebelum tindakan menjadi 70,57 

pada siklus I dan 78,03 pada siklus II. 

3. Jurnal Erva Septi Rindiantika tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas, motivasi dan hasil belajar geografi di SMA Negeri 1 

Natar tahun 2015/2016 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe artikulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa (2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa (3) Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe artikulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian relevan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, persamaannya adalah penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan 

kelas, model yang digunakan adalah model artikulasi, penggunaan model artikulasi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, penelitian dilakukan dengan 2 siklus. 

penelitian ini menggunakan teknik observasi, tes dan dokumentasi, objek penelitian 

siswa. 
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Adapun perbedaannya yaitu, penelitian dilakukan pada waktu dan tempat yang 

berbeda,  dan tidak menggunakan permainan. 

F. Kerangka Pikir 

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwa guru masih 

mendominasi proses pembelajaran sebagai sumber utama (teacher centered). Guru 

masih banyak menggunakan metode ceramah pada kegiatan pembelajaran, 

menjelaskan materi yang ada pada buku tanpa melibatkan siswa pada pembelajaran. 

Siswa cenderung pasif di dalam kelas sehingga tidak tampak adanya timbal balik 

dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Siswa hanya duduk diam 

memperhatikan guru di depan kelas tanpa adanya kegiatan aktif yang membuktikan 

siswa benar-benar mengalami proses belajar. Guru belum menerapkan model 

artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga pada pembelajaran. Siswa 

cenderung malu ketika diminta menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Ini 

disebabkan karena siswa beranggapan tugas siswa hanyalah diam dan memperhatikan 

apa yang disampaikan guru.  

Model artikulasi merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif, komunikatif dan bertanggung jawab. Melalui model artikulasi, siswa 

menggali pengetahuan dari kegiatan wawancara kelompok berpasangan yang 

dilakukan secara bergantian. Sedangkan  permainan ular angga merupakan jenis 

permainan atraktif yang melibatkan anak berperan  aktif dalam ular tangga. Melalui 

permainan ular tangga, pembelajaran IPS yang cenderung abstrak dapat disajikan 

dengan konsep yang mudah dipahami. Oleh sebab itu, penerapan model artikulasi 
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dengan permainan ular tangga secara kolaboratif dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS.  

Berikut kerangka pikir penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan 

penerapan model pembelajaran artikulasi dengan menggunakan  permainan ular 

tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Kondisi awal 1. Kurangnya keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran 

2. Proses pembelajaran kurang efektif 
3. Rendahnya hasil belajar siswa pada 

pelajaran IPS tidak mencapai KKM 
yng telah ditetapkan. 

Tindakan 

Menerapkan model 
pemblajaran artikulasi dengan 
permainan ular  tangga 

Kondisi akhir 

1. Siswa akan lebih aktif dalam 
pembelajaran 

2. Pembelajan akan berjalan lebih 
efektif 

3. Dapat meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap materi 

Hasil belajar siswa 

meningkat 
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G. Hipotesis Tindakan 

Hiotesis tindakan dalam penelitian ini adalah metode kooperatif tipe artikulasi 

dengan menggunakan permainan ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

pada siswa kelas IV SDN 11 Konda. 
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