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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Kecakapan Personal (Personal Skills) 

Widoyoko (2012: 212-213) menyatakan bahwa kecakapan 

personal (personal skills) merupakan kecakapan yang diperlukan agar 

seseorang (siswa) dapat eksis dan mampu mengambil peluang yang 

positif dalam kondisi kehidupan yang berubah dengan sangat cepat. 

Adapun yang termasuk dalam kecakapan personal (personal skills) 

yaitu kecakapan beradaptasi, kecakapan berpikir kritis dan kreatif, 

kecakapan memecahkan masalah, kecakapan mengambil keputusan, 

semangat kerja, jujur, tangguh menghadapi tantang, ulet, dan 

sebagainya. Kecakapan memecahkan masalah tidak dapat dipisahkan 

dari kecakapan mengambil keputusan karena memecahkan masalah 

berarti mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun indikator 

penilaian kemampuan memecahkan masalah yang dikembangkan oleh 

Widoyoko yaitu : 

a. Mengidentifikasi sebab dan akibat suatu permasalahan 

b. Menentukan alternatif pemecahan masalah beserta hal-hal yang 

diperlukan untuk mengimplementasikan masing-masing alternatif 

c. Memilih strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan 

alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih 
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d. Mengimplementasikan strategi pemecahan masalah 

Departemen Pendidikan Nasional mengklasifikasikan personal 

skills (kecakapan personal) sebagai salah satu bagian dalam life skills 

(kecakapan hidup).  Life skills (kecakapan hidup) mengacu pada 

berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk 

menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia, dan secara bermartabat 

di masyarakat. Life skills merupakan kemampuan komunikasi secara 

efektif, kemampuan mengembangkan kerja sama, melaksanakan 

peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki 

kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan 

etika untuk terjun ke dunia kerja (Anwar, 2012: 20-21).  

Kecakapan personal (personal skills) dikelompokkan menjadi 

dua oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu : 

a. Kecakapan mengenal diri (self awareness), 

b. Kecakapan berpikir rasional (thinking skills) (Anwar, 2012: 28). 

“Kecakapan mengenal diri, pada dasarnya merupakan 
penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota 
masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri 
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya 
sebagai modal dalam meningkatkan diri sendiri dan lingkungannya. 
Kecakapan berpikir rasional mencakup antara lain : kecakapan 
menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah 
informasi dan mengambil keputusan serta kecakapan memecahkan 
masalah secara kreatif (Hidayanto, 2002 dalam Anwar, 2012 : 29).” 

David, Rosso, & Scott (2002: 96 dalam Wasito, 2012: 8) 

memberikan pemikirannya mengenai kecakapan berpikir rasional. 

Menurut David, Rosso, & Scott, kecakapan berpikir rasional meliputi : 
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a. Information processing skill, yang mencakup pengumpulan 

informasi, pengklasifikasian dan menganalisis informasi 

b. Enquiry skill, meliputi mendefinisikan masalah, merencanakan 

penelitian, dan memprediksi kemungkinan pemecahan 

c. Evaluation skill, mencakup mengevaluasi data 

d. Creative thinking skill, mencari cara memecahkan masalah 

e. Reasoning skill, yaitu mengemukakan ide dan pengambilan 

keputusan. 

Robert Burns (Wasito, 2012: 8) menyebut personal skill 

sebagai pendidikan untuk kehidupan (educational for living) yang 

meliputi kemampuan untuk : 

a. Making decisions  

b. Developing positive self-esteem  

c. Thinking positively 

d. Managing time 

e. Using leisure time 

f. Communicating effectively 

g. Being assertive 

h. Finding a job 

i. Using community resources 

j. Keeping informed about the future 

k. Building and using a network 
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Selain klasifikasi personal menurut Robert Burns, terdapat pula 

klasifikasi kecakapan personal (personal skill) yang dikemukakan oleh 

Broling. Broling juga mengklasifikasikan kecakapan personal 

(personal skill) menjadi beberapa hal, yaitu : 

a. Kesadaran diri (minat, bakat, sikap, kecakapan) 

b. Percaya diri 

c. Komunikasi 

d. Tenggang rasa dan kepedulian 

e. Hubungan antar personal 

f. Pemahaman dan pemecahan masalah 

g. Menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif 

h. Kemandirian 

i. Kepemimpinan (Anwar, 2012: 42-43). 

Hook & Vass (2011: 60) menyebutkan bahwa anak-anak 

(siswa) sedang berada pada proses memperoleh keterampilan sosial 

guna membuat pilihan yang baik yang terkait dengan perilaku yang 

mereka tunjukkan. Hal itu perlu ditunjukkan oleh guru pada saat 

pemberian hukuman kepada anak (siswa) karena perilaku buruk yang 

ditunjukkan oleh siswa dan perilaku buruk tersebut tidak bisa lagi 

ditangani hanya melalui teguran. Sebaiknya hukuman yang diberikan 

adalah hukuman yang membuat anak melakukan pembahasan tentang 

cara membuat pilihan-pilihan yang baik dilain waktu, mengajarkan 
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anak untuk memiliki keterampilan baru yang dibutuhkan agar dapat 

membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dilain waktu.  

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, secara garis besar 

kecakapan personal (personal skill) berkaitan dengan kemampuan 

yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa mengelola diri sendiri. 

Pengelolaan diri sendiri meliputi mengenali diri sendiri dengan baik, 

sadar terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, 

mengembangkan kelebihan yang dimiliki, mampu berpikir rasional 

dan positif, mampu membuat sebuah keputusan dengan tepat, dan 

mampu menciptakan sebuah solusi atau pemecahan masalah terhadap 

masalah-masalah yang muncul baik masalah yang bersifat personal 

maupun masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. 

Dua hal yang hampir selalu muncul pada beberapa penjelasan 

menurut para ahli di atas adalah kecakapan mengambil keputusan dan 

kecakapan memecahkan masalah. Dua hal tersebut menjadi kecakapan 

yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lingkup kecakapan personal. 

Seperti yang dikemukakan oleh Widoyoko (2012: 212-213) bahwa 

kecakapan memecahkan masalah tidak bisa dipisahkan oleh kecakapan 

mengambil keputusan. Keduanya saling terkait satu sama lain. Mampu 

memecahkan masalah berarti mampu mengambil keputusan atas 

alternatif-alternatif pemecahan masalah yang ada. Selain itu, untuk 

bisa memiliki alternatif-alternatif pemecahan masalah maka seseorang 
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tentunya bisa berpikir secara rasional dan positif, mampu 

menghubungkan sebab akibat dari setiap keputusan yang diambil. 

 

2. Metode Pembelajaran Aktif (Active Learning) 

Hakikat metode pembelajaran aktif adalah untuk mengarahkan 

atensi atau perhatian siswa terhadap materi yang sedang dipelajari 

(Suprijono, 2012: 111). Pembelajaran aktif mengharuskan anak untuk 

belajar memecahkan masalah yang diperoleh dan belajar dengan baik 

dari pengalamannya yaitu dengan cara melakukan, menggunakan 

indera, dan menjelajahi lingkungan baik itu benda, tempat, maupun 

peristiwa (Uno & Muhamad, 2011: 76). 

Aktif memiliki arti bahwa pembelajaran yang berlangsung 

dapat menumbuhkan suasana yang mendukung siswa untuk melakukan 

serangkaian aktivitas yang meliputi antara lain bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Pada dasarnya belajar 

merupakan sebuah proses aktif dari siswa untuk membangun 

pengetahuannya. Pembelajaran aktif merupakan proses belajar yang 

menumbuhkan dinamika belajar bagi siswa yang mendorongnya untuk 

memberi makna terhadap gagasan tersebut dan 

mengimplementasikannya sesuai dengan realitas yang dihadapi pada 

dunia nyata (Suprijono, 2012: x). 

Uno & Muhammad (2011: 75-76) menyebutkan beberapa ciri 

pembelajaran aktif yaitu sebagai berikut : 
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a. Pembelajaran berpusat pada siswa 

b. Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata 

c. Pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi 

d. Pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda 

e. Pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multiarah 

(siswa-guru) 

f. Pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau 

sumber belajar 

g. Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar 

h. Guru memantau proses belajar siswa 

i. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa 

Berdasarkan penjelasan tersebut, metode pembelajaran aktif 

(active learning) adalah pembelajaran yang terkonsentrasi pada 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Metode 

pembelajaran ini mendorong siswa untuk memusatkan perhatian 

kepada materi yang sedang dipelajari dan melakukan aktivitas seperti 

bertanya dan mengemukakan gagasan. Hal tersebut mengarah pada 

tujuan membangun pemahaman. Salah satu cara yang digunakan 

adalah dengan belajar melalui pengalaman, sehingga pada akhirnya 

siswa dapat mengimplementasikan gagasan tersebut dan  belajar untuk 

memecahkan masalah yang diperoleh. Pada pelaksanaan metode 

pembelajaran aktif, guru berperan sebagai fasilitator yang melakukan 
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interaksi multiarah dengan siswa, memantau proses belajar siswa, dan 

memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. 

Penelitian ini menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif 

yaitu Learning Journals. Pada pelaksanaan penerapan metode tersebut  

lebih ditekankan untuk membangun keaktifan siswa melalui aktivitas 

menulis. Oleh karena itu, hasil kerja siswa berupa tulisan yang 

mengandung konsep-konsep pembelajaran aktif yaitu mengemukakan 

gagasan, belajar melalui pengalaman, membangun pemahaman, dan 

belajar untuk memecahkan masalah yang dituangkan ke dalam 

Learning Journals. 

 

3. Metode Learning Journals 

a. Definisi Metode Learning Journals 

Learning Journals dapat digunakan untuk memantau 

aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa, baik itu dalam proses 

maupun hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Jurnal 

tersebut bisa dianggap sebagai progress report maupun rekaman 

proses atas kegiatan belajar siswa. Bagi guru jurnal ini sangat 

membantu dalam menilai kinerja siswa selama proses pengajaran 

dan membandingkan dengan hasil yang diperoleh (Suprijono, 

2012: 124). 

Silberman (2012: 205) menjelaskan bahwa Learning 

Journals dapat digunakan untuk menggambarkan secara tertulis 
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pengalaman-pengalaman belajar yang telah siswa alami, dengan 

begitu mereka akan terdorong untuk menyadari apa yang mereka 

alami dan mampu mengungkapkannya secara tertulis. Learning 

Journals merupakan sebuah catatan reflektif atau diary yang dibuat 

oleh siswa dari hari ke hari. 

Sementara itu, dalam Student skill advice sheet University 

of Worcester (2011) disebutkan bahwa Learning Journals adalah 

“a collection of notes, observations, thoughts and other relevan 

materials built-up over periode  of time and usually accompanies a 

periode of study, a placement experience or fieldwork ... Learning 

Journal will reflect your personality and experiences.” 

Selain itu, Thorpe (2005: 328 dalam Mansor, 2010 507) 

menyebutkan bahwa Learning Journals merujuk pada “written 

documents that students create as they think about various 

concepts, events, or interactions, over a periode of time for the 

purpose of gaining insights into self-awarness and learning”. 

Secara sederhana, Learning Journals merujuk pada sebuah 

bentuk catatan yang dibuat oleh siswa yang berisi pendapat, 

konsep, hasil pemikiran, hasil observasi, hasil pengalaman belajar, 

keadaan yang terjadi pada diri sendiri dan keadaan yang terjadi di 

sekitarnya yang berhubungan dengan pembelajaran yang ditulis 

secara rutin pada satu periode. Learning Journals tersebut dapat 

menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir siswa. 
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Learning Journals berbentuk seperti diary atau catatan 

harian yang dibuat oleh masing-masing siswa yang berisi hal-hal 

penting yang berupa pengalaman, pemikiran, dan perasaan. Dalam 

penelitian ini, Learning Journals diarahkan untuk pembelajaran 

sosiologi, maka baik itu pengalaman, pemikiran, maupun perasaan 

yang dituangkan adalah yang berhubungan dengan pembelajaran 

sosiologi. Secara lebih rinci, hal-hal yang dapat dituliskan pada 

Learning Journals dalam pembelajaran sosiologi adalah sebagai 

berikut : 

1) Gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang 

disajikan saat pembelajaran. 

2) Pengalaman belajar di masa lalu yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran baik yang sedang dipelajari maupun yang telah 

dipelajari. 

3) Hal-hal yang telah dipahami karena proses belajar. 

4) Bagaimana pemahaman-pemahaman tersebut dibangun. 

5) Hal-hal yang dibutuhkan untuk diketahui dan cara-cara yang 

digunakan untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan 

tersebut. 

6) Sumber-sumber belajar yang apa saja yang dibutuhkan untuk 

membangun suatu pemahaman. 
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7)  Pendapat mengenai pendekatan yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang muncul pada kasus yang 

disajikan. 

8) Pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru yang 

didapatkan melalui belajar dan menulis dengan menggunakan 

Learning Journals. 

b. Prosedur Pelaksanaan 

Salah satu prosedur pelaksanaan Metode Learning Journals 

adalah prosedur pelaksanaan yang dikemukakan oleh Silberman, 

(2012 : 205-206), yaitu sebagai berikut : 

1) Jelaskan kepada siswa bahwa pengalaman tidak mesti 

merupakan guru terbaik dan bahwa sangatlah penting untuk 

merenungkan kembali pengalaman guna menyadari pelajaran 

apa yang kita dapatkan dari pengalaman itu. 

2) Perintahkan siswa untuk membuat jurnal atau catatan harian 

tentang refleksi pembelajaran mereka. 

3) Sarankan agar mereka menulis, dua kali seminggu, sebagian 

dari apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang hal-hal 

yang mereka pelajar. Katakan pada mereka untuk mencatat 

semua komentar itu sebagai catatan pribadi (tanpa khawatir 

dengan kesalahejaan, tata bahasa, dan tanda baca). 

4) Perintahkan siswa untuk berfokus pada beberapa atau semua 

kategori berikut ini : 
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a) Apa yang belum jelas bagi mereka atau apa yang mereka 

tidak setujui. 

b) Bagaimana kaitan antara pengalaman belajar dengan 

kehidupan pribadi mereka. 

c) Bagaimana pengalaman belajar terefleksikan dalam hal-hal 

lain yang mereka baca, lihat, dan kerjakan. 

d) Apa yang telah mereka amati tentang diri mereka dan orang 

lain semenjak merasakan pengalaman belajar. 

e) Apa yang mereka petik dari pengalaman belajar. 

f) Apa yang hendak mereka kerjakan sebagai hasil dari 

pengalaman belajar. 

5) Kumpulkan, baca, dan komentari jurnal tersebut secara berkala 

agar siswa menjadi merasa bertanggung jawab untuk 

menyimpannya dan agar guru dapat menerima umpan balik 

tentang hasil belajar mereka. 

c. Manfaat Penerapan Metode Learning Journals 

Metode Learning Journals yang diterapkan pada penelitian 

ini dimaksudkan untuk membawa manfaat terutama bagi siswa 

dalam proses belajar mata pelajaran sosiologi. Adapun manfaat 

secara umum dari penerapan metode Learning Journals adalah 

antara lain membantu siswa untuk :  

1) Menjadi termotivasi untuk mengetahui usaha-usaha yang 

dilakukan untuk mendapatkan sebuah pencapaian  
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2) Menjadi aktif dalam menyampaikan pemahaman-pemahaman 

mereka tentang topik-topik atau bahasan-bahasan baru 

3) Menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk 

membantu diri mereka sendiri membangun sebuah pemahaman 

dari sebuah gagasan baru 

4) Memahami konsep-konsep baru dengan cara 

menghubungkannya dengan pengetahuan atau pun pengalaman 

belajar yang telah lampau 

5) Memahami bahwa melakukan kegiatan pengamatan dan 

memperbanyak membaca akan mempertajam pemahaman 

mereka 

6) Mengembangkan cara belajar dan berpikir dengan cara 

membangun sebuah cara berpikir kritis akan pengalaman-

pengalaman belajar yang telah lampau 

7) Lebih mengenal diri sendiri, tanggap, dan mampu 

mengidentifikasi serta menempatkan kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki secara tepat 

 

4. Pembelajaran Sosiologi 

Belajar merupakan penambahan pengetahuan. Proses ini 

banyak banyak ditunjukkan dengan guru-guru berusaha untuk 

memberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya kepada siswa. Selain itu, 

belajar juga dianggap sebagai perubahan kelakuan yang disebabkan 
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oleh pengalaman dan latihan. Perubahan merupakan satu dampak dari 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang individu. Perubahan 

tersebut selain berupa pengetahuan juga berupa kecakapan, kebiasaan, 

sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, dan 

sebagainya. Belajar mengarahkan seseorang untuk lebih bisa 

menghadapi kesulitan untuk memecahkan masalah atau menyesuaikan 

diri dengan individu (Nasution, 2000: 35). 

Sementara itu, Sardiman (2011: 20-21) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya. Belajar menunjukkan serangkaian kegiatan 

jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia 

seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Dalam sudut pandang guru, pembelajaran merupakan sebuah 

serangkaian proses yang dilakukan guru agar siswa belajar. Sedangkan 

dalam sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang 

berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai 

tujuan belajar. Pembelajaran ditekankan pada sejumlah aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa dalam usaha untuk membangun pengetahuan dan 

mengembangkan keterampilan (Abidin, 2012: 2-4).  

Hamalik (2010: 57) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 
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material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hamalik 

menekankan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

setiap komponen pembelajaran yaitu guru dan siswa yang mewakili 

unsur manusiawi, buku-buku dan sumber-sumber belajar lain sebagai 

contoh dari material, ruangan kelas dan perlengkapan audio visual 

serta komputer sebagai contoh fasilitas dan perlengkapan, dan yang 

terakhir adalah prosedur yang meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktek, belajar, ujian, dan sebagainya.  

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

masyarakat yang fokusnya adalah pada hubungan-hubungan 

antarmanusia yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri yang disebut 

interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik yang terjadi 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun 

kelompok dengan kelompok. Selebihnya oleh Hanum (2011: 3) 

dijelaskan bahwa interaksi sosial merupakan suatu hal yang pokok 

dalam kehidupan masyarakat. Karena interaksi mengilhami adanya 

aktivitas-aktivitas sosial yang lain misalnya kerja sama dan konflik. 

Maka, pembelajaran sosiologi dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan pemahaman fenomena kehidupan 

sehari-hari. Materi pelajaran mencakup konsep-konsep dasar, 

pendekatan, metode, dan teknik analisis dalam pengkajian berbagai 

fenomena dan permasalahan yang ditemui dalam kehidupan nyata di 
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masyarakat. Sementara itu, menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP), mata pelajaran sosiologi diberikan dengan tujuan 

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a. Memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok 

sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan 

konflik sampai dengan terciptanya integrasi sosial. 

b. Memahami berbagai peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat.  

c. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Eka Kurniawati, 2012, Mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Judul penelitian 

Analisis Kecakapan Sosial dan Personal Siswa Kelas XI dalam 

Pembelajaran Sosiologi di SMA N 1 Salem, Kabupaten Brebes. 

Pembelajaran sosiologi di SMA N 1 Salem, guru biasanya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selain itu 

juga metode yang membuat siswa rajin belajar yaitu pertanyaan yang 

bervariasi. Interaksi siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa 

terlihat cukup baik, karena dalam pembelajaran guru bisa memberikan 

arahan atau bimbingan. Tolok ukur keberhasilan dalam pembelajaran 

sosiologi tidak di dasarkan pada nilai akademik saja, melainkan lebih 

dikhususkan pada dua hal yaitu kecakapan sosial dan kecakapan 



27 
 

personal siswa. Artinya, diharapkan siswa mampu menumbuhkan 

kemandirian untuk diri sendiri, mampu berkomunikasi dengan empati, 

mampu memecahkan masalah, yang nantinya akan memiliki etos kerja. 

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa kecakapan sosial siswa 

kelas XI IPS dalam pembelajaran sosiologi di SMA N 1 Salem 

berkualifikasi baik (B) dengan rerata skor = 3.90, yaitu siswa sudah 

bisa menjadi pemimpin, dapat bekerja sama dengan orang lain, 

menghargai orang lain, dan mampu membangun semangat kelompok. 

Kecakapan personal siswa kelas XI IPS dalam pembelajaran sosiologi 

di SMA N 1 Salem berkualifikasi baik (B) dengan rerata skor = 3.80 

dan rerata dari output pembelajaran = 3.85, yaitu siswa mampu 

mengidentifikasi sebab akibat suatu permasalahan, mampu 

menentukan alternatif pemecahan masalah, mampu memilih strategi 

pemecahan masalah, mampu mengimplementasikan strategi 

pemecahan masalah, dan siswa mampu menentukan efektivitas hasil 

kerja berdasarkan strategi. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama mengukur kecakapan personal dalam pembelajaran 

sosiologi yang dimiliki oleh siswa.  

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah bahwa dalam penelitian tersebut ada 2 komponen yang diukur 

berupa kecakapan sosial dan kecakapan personal. Tetapi dalam 

penelitian yang akan dilakukan komponen yang diukur hanya 
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kecakapan personal saja. Pada penelitian ini kecakapan personal 

diukur menggunakan angket, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan, pengukuran kecakapan personal menggunakan tulisan-

tulisan siswa yang termuat pada masing-masing Learning Journals. 

Sehingga perbedaan yang ada terletak pada instrumen yang digunakan. 

2. Hani Ambarwati, 2012, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Yogyakarta. Judul penelitian Upaya Peningkatan Motivasi Dan 

Aktivitas Belajar Siswa Kelas VII A Mata Pelajaran IPS Melalui 

Metode Guided Note Taking di SMP N 1 Mlati. 

Metode Guided Note Taking adalah metode dengan nama lain 

catatan terbimbing yang meliputi konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, permodelan, penilaian sebenarnya.  

Dalam penelitian yang dilakukan didapatkan hasil berupa 

Pembelajaran IPS dengan metode Guided Note Taking dapat 

meningkatkan motivasi belajar yang dibuktikan dengan data yang 

diperoleh berdasarkan hasil angket yaitu motivasi pra tindakan adalah 

59 %, mengalami peningkatan pada siklus I 74%, dan siklus II menjadi 

84%. Hal ini berarti bahwa rata-rata persentase indikator motivasi 

belajar siswa telah melampaui kriteria keberhasilan tindakan yang 

ditetapkan yaitu 75%. Serta dapat meningkatkan aktivitas belajar yang 

dibuktikan dengan hasil observasi yang menunjukkan pada siklus I 

rata-rata persentase indikator aktivitas belajar siswa adalah 57%. Pada 
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siklus II menjadi 80% atau mengalami peningkatan sebesar 23 %. Hal 

ini berarti bahwa rata-rata persentase indikator aktivitas belajar siswa 

telah melampaui kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu 

75%. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama menggunakan bentuk penelitian tindakan 

kelas yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang 

ada dan juga untuk meningkatkan hasil dari salah satu atau beberapa 

komponen yang dilakukan. Antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan metode yang digunakan hampir sama yaitu Guided 

Note Taking dan Learning Journals yang mana keduanya berupa 

catatan yang harus diisi oleh siswa. Tetapi perbedaannya dalam 

penelitian ini yang diukur adalah adalah motivasi dan aktivitas belajar 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan yang diukur adalah 

kecakapan personal. 

 

C. Kerangka Pikir 

Dalam sebuah pembelajaran komponen yang harus ada adalah guru 

dan siswa yang memiliki posisi setara di mana di antara keduanya terdapat 

hubungan saling timbal balik dalam memberikan pengetahuan dan 

mengasah keterampilan, termasuk dalam pembelajaran sosiologi. Guru 

mengarahkan siswa untuk belajar dan melakukan pembelajaran yang bisa 

mencerdaskan kemampuan berpikir dan perilaku siswa. Kemudian 
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diterapkan sebuah metode Learning Journals dalam pembelajaran 

sosiologi yang bertujuan untuk membantu dalam proses belajar di mana 

siswa bukan hanya sekadar mengerti materi tetapi juga bisa mengasah 

kemampuan berpikir dan penyampaiannya melalui bahasa. Diterapkannya 

metode tersebut maka hasil yang akan didapatkan adalah berupa 

peningkatan kecakapan personal dalam diri setiap siswa. Untuk lebih 

jelasnya, alur kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan dalam bagan 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

Guru Siswa 

Penerapan metode Learning 

Journals 

Peningkatan kecakapan 

personal siswa 

Pembelajaran Sosiologi 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan deskripsi di atas maka hipotesis tindakan yang 

diambil dalam penelitian ini adalah penerapan metode Learning 

Journals  dapat meningkatkan kecakapan personal siswa dalam 

pembelajaran sosiologi Kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 

Muntilan. 

 

E. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana realitas pembelajaran Sosiologi sebelum penerapan metode 

Learning Journals di Kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 

Muntilan? 

2. Bagaimana implementasi metode pembelajaran Learning Journals 

untuk meningkatkan kecakapan personal siswa dalam pembelajaran 

sosiologi Kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Muntilan? 

3. Apa kelebihan dan kekurangan metode Learning Journals yang 

diterapkan dalam pembelajaran Sosiologi di Kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Muntilan? 

4. Apa hambatan yang dihadapi pada penerapan metode Learning 

Journals dalam pembelajaran Sosiologi di Kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Muntilan? 

 




