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ABSTRAK 
 
 SUGIYARNI NIM: 1312104537. Penelitian Tindakan Kelas Penerapan 
Pembelajaran  dengan Strategi “DASUS” dalam Peningkatan Motivasi Belajar 
dan Prestasi Belajar IPS Geografi Siswa Kelas VII Semester Gasal SMP Negeri 3 
Bayat Tahun Pelajaran 2014/2015 
 Motivasi belajar siswa rendah yang berakibat langsung pada prestasi 
belajar siswa yang rendah. Penerapan Pembelajaran  dengan Strategi “DASUS” 
adalah salah satu model pembelajaran Super Learning yang dapat meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar siswa.  

Rumusan masalah adalah: 1. Apakah ada peningkatan motivasi belajar IPS 
melalui Pendekatan Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 Bayat 
Klaten? 2. Apakah ada peningkatan prestasi belajar IPS melalui Pendekatan 
Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 Bayat Klaten? 

Penelitian ini bertujuan: 1. Ingin mengetahui Peningkatan motivasi belajar 
IPS melalui Pendekatan Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 
Bayat Klaten. 2. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar IPS melalui 
Pendekatan Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 Bayat Klaten. 

 Penelitian ini berlangsung selama 3 Minggu dari bulan Oktober Minggu ke 
2 sampai dengan bulan November Minggu ke 2. Penelitian ini dilakukan dalam 3 
siklus, dengan metode pembelajaran kerja kelompok/ diskusi kelompok yang 
selanjutnya dilakukan presentasi hasil kerja kelompok. Data kegiatan belajar 
siswa, kegiatan guru dan kegiatan pembelajaran diperoleh melalui observasi dan 
jurnal catatan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis diskriptif  kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
menunjukkan pembelajaran strategi “DASUS” ini ternyata mampu meningkatkan 
hasil belajar siswa, baik dilihat dari kuis tiap siklus maupun UH sebelum dan 
sesudah pembelajaran “DASUS”. Pembelajaran dengan strategi “ DASUS” ini juga 
mampu meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran, sehingga dalam KBM 
sudah tidak berpusat pada guru lagi. Pemunculan keterampilan kooperatif juga 
semakin meningkat, respon siswa juga sangat baik. 
 Hasil tes pada siklus I rata rata: 70,63, dengan ketuntasan belajar individu 
sebanyak 28 siswa dari 32 siswa dan ketuntasan belajar klasikal ada 87,50% pada 
siklus II rata rata 72,81 dengan tingkat ketuntasan belajar individual sebanyak 31 
siswa dan ketuntasan belajar klasikal sebanyak  96,88%,  untuk siklus III  rata rata 
73,75, dengan tingkat ketuntasan individual 32 dan tingkat ketuntasan secara 
klasikal 100%.. 
 
Kata kunci: Dasus, Motivasi dan Prestasi Belajar   
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ABSTRACT 
 

 
SUGIYARNI NIM: 1312104537. Classroom Action Research Learning 

Implementation with “DASUS “Strategy in Increasing Learning Motivation and 
Geography Learning Achievement of Seventh Grade Students in Odd Semester of 
SMP Negeri 3 Bayat Academic Year 2014/2015. 

Students’ low motivation will have direct impact on students’ learning 
achievement .The learning process using DASUS strategy is one of Super learning 
model which can improve students’ learning motivation and students learning 
achievement.. 

The problems formulation are: 1. Is there any progress in social studies 
learning motivation through Cooperative Approach with “DASUS " strategy in 
SMP Taman Dewasa, Bayat Klaten ? 2 . Is there any progress on Social Studies 
Achievement by using DASUS strategy in SMP Negeri 3 Bayat,  Klaten? 

This study aimed to: 1 . Know the progress of Social studies learning 
motivation through cooperative approach with the “DASUS " strategy in SMP 
Negeri 3 Bayat, Klaten . 2 .  Know the learning achivement progress in learning 
Social Studies through cooperative approach with the “DASUS " strategy in SMP 
Negeri 3 Bayat Klaten . 

This study lasted for 3 weeks from 2nd week of October until 2nd week of 
November. The study was conducted in three cycles,  group work  learning 
method / groups discussion continued with group work presentation. The data of 
student learning activities, teacher activities and learning activities is obtained 
through observation and journal research record. Techniques Analysis used in this 
research was descriptive qualitative analysis. Based on the results of study and 
discussion showed that “DASUS " learning strategies is able to improve students 
learnding achievement, either seen from each quiz in every cycle or Daily test 
before and after DASUS learning.  . Learning strategies “DASUS " is also able to 
increase the students learning activities, so that the teaching learning process is 
not centered on the teacher again. The Appearance of cooperative skills have also 
increased, student response was also very good. 

The average results of tests on the first cycle is 70.63, with individual 
mastery learning as much as 28 students from 32 students and completeness of 
classical learning 87.50% in the second cycle average is 72.81 with individual 
level of mastery learning as many as 31 students and mastery classical learning as 
much as 96.88 % , for the third cycle average of 73.75 , with individual mastery 
level 32 and level of mastery in the classical 100 % . 
 
Keywords: Dasus , Motivation and Learning Achievement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan bukanlah sekedar sebuah transfer of knowledge dan atau transfer 

of value, karena model pendidikan ini hanya akan membuat sejarah berhenti 

dan kebudayaan menjadi mati. Model pendidikan seperti ini hanya akan 

menciptakan masyarakat nepotis dan kolutif sebagai pelestarian kekuasaan 

yang korup (Chan, 2002: 17).  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU. No: 20 Th. 2003). 

Dalam upaya lebih mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

pengembangan sumber daya manusia perlu dikembangkan iklim belajar 

mengajar yang konstruktif bagi berkembangnya potensi siswa sehingga 

dapat lahir gagasan-gagasan baru.  Dalam rangka pelaksanaan kurikulum 

berbasis kompetensi ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada 

pemikiran, bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan 
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alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang 

dipelajarinya bukan “mengetahuinya". Pembelajaran yang berorientasi pada 

target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetensi “mengingat” 

jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan 

dalam kehidupan jangka panjang, dan itulah yang terjadi di kelas-kelas 

sekolah saat ini (Mulyasa, 2003: 69).  

Dalam pelaksanaannya pendidikan di Indonesia menghadapi 

berbagai kendala atau masalah. Permasalahan yang dihadapi pendidikan di 

Indonesia antara lain adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang 

dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. 

Di SMP Negeri 3 Bayat Klaten  tahun pelajaran 2013/2014 

khususnya, mengalami penurunan  perolehan Nilai Ujian mata pelajaran IPS 

dibanding tahun sebelumnya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, baik yang dilakukan oleh dinas, sekolah, 

maupun guru itu sendiri, antara lain pelatihan, pengadaan buku pelajaran, 

perbaikan sarana dan prasarana, namun itu semua belum menunjukkan 

adanya kecenderungan pada peningkatan mutu pendidikan. 

Pada kenyataannya, pembelajaran Pengetahuan Sosial Geografi 

didapatkan beberapa gejala-gejala yang muncul dalam diri siswa yaitu: 

siswa malas belajar, kurang disiplin, cenderung pasif, merasa bosan, dan 

masih banyak lagi sederet gejala-gejala negatif lainnya yang 

mengilustrasikan rendahnya motivasi belajar dan berakibat rendahnya 

prestasi belajar. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu 

mengadakan penelitian dengan maksud untuk mengidentifikasi apa yang 

menyebabkan munculnya gejala-gejala pada diri siswa seperti yang disebut 

di atas. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pembelajaran IPS harus 

memanfaatkan Gambar/Charta Pada kenyataannya sebagian besar siswa 

SMP Negeri 3 Bayat Klaten tidak memiliki Buku yang memadahi serta 

sarana di sekolah juga terbatas.  

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, guru dituntut dapat 

menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga kegiatan pembelajaran 

tetap diminati siswa. Pemilihan pendekatan, metode dan teknik atau strategi 

pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakteristik materi sangat 

diperlukan untuk pengembangan potensi anak secara optimal. Salah satu 

pilihan pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa 

adalah konstruktivis, metode pembelajaran yang dikembangkan 

pembelajaran kooperatif.  

Dari uraian diatas, sebagai guru yang memberikan materi mata 

pelajaran IPS terdorong untuk melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) di sekolah sendiri yaitu SMP Negeri 3 Bayat  Klaten dengan judul: 

Penerapan Pembelajaran dengan strategi “DASUS” dalam Peningkatan 

Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 

Bayat Semester Gasal Tahun Pelajaran 2014/2015 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada peningkatan motivasi belajar IPS melalui Pendekatan 

Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 Bayat Klaten? 

2. Apakah ada peningkatan prestasi belajar IPS melalui Pendekatan 

Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 Bayat Klaten? 

 

C. Tujuan 

  Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

peningkatan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran “DASUS”. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah 

untuk mendiskripsikan: 

1. Ingin mengetahui Peningkatan motivasi belajar IPS melalui Pendekatan 

Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 Bayat Klaten. 

2. Ingin mengetahui Peningkatan prestasi belajar IPS melalui Pendekatan 

Kooperatif dengan strategi “DASUS” di SMP Negeri 3 Bayat Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Menambah perbendaharaan khasanah keilmuan bagi peneliti dan dunia 

pendidikan ada umumnya. Motivasi merupakan salah satu faktor 

internal siswa yang dapat mempengaruhi belajar siswa disamping 
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intelegensi, dan bakat. Penerapan model pembelajaran yang sesuai 

dengan keinginan siswa dan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan menimbulkan suasana 

pembelajaran di kelas lebih kondusif, model pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan saat ini. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain yang sejenis untuk 

mengupas lebih jauh tentang penerapan model pembelajaran terhadap 

upaya peningkatan prestasi dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan menjadikan kelas di sekolah itu merupakan tempat 

yang penuh dengan rasa suka cita, wajah-wajah ceria selalu tampak di 

wajah mereka. Siswa tidak memandang guru itu menakutkan, guru itu 

tidak menyenangkan, tetapi sebaliknya siswa memandang guru itu 

sebagai sosok yang dibutuhkan. Siswa datang ke sekolah bukan untuk 

menerima tugas guru, tetapi datang di sekolah untuk memberi tugas 

guru, guna memberi pertolongan kepada mereka. Siswa datang untuk 

dilayani bukan untuk melayani. Penerapan model pembelajaran yang 

tepat akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menyuburkan 

hubungan antar pribadi yang positif, serta meningkatkan pemahaman 

terhadap materi pelajaran.  

 



  6

b. Bagi Guru 

Dari penelitian ini akan menjadikan acuan bagi guru untuk tugas 

profesinya, sehingga akan meningkatkan kinerja guru, pemahaman 

tentang proses belajar mengajar, serta meningkatkan ketrampilan guru 

dalam mengelola proses pembelajaran  

c. Bagi  Sekolah 

Sebagai acuan untuk mendorong kepada para guru agar lebih inovatif 

dalam menjalankan proses belajar mengajar, demi membangkitkan 

semangat dan kegairahan antar guru dan siswa, serta dapat 

memberikan perbaikan dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. 

d.   Bagi Dinas Pendidikan 

Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih segar dari para guru 

yang akan menambah perbendaharaan. Guru tidak sekadar sebagai 

pelaksana tetapi sekaligus sebagai pemikir dalam melaksanakan tugas. 

 

E. Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah kelas VII SMP Negeri 3 Bayat 

semester Gasal tahun pelajaran 2014/2015 dengan materi pembelajaran 

kemampuan  mendiskripsikan  keragaman  bentuk  muka  bumi  dan  proses  

pembentukannya.  
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F. Obyek Tindakan 

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk jenis Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh para guru untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di dalam kelas. Obyek tindakan 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah tindakan yang dilakukan 

pada pelaksanaan KBM mata pelajaran IPS Geografi kemampuan  

mendiskripsikan  keragaman  bentuk  muka  bumi  dan  proses  

pembentukannya; dengan strategi “DASUS”.  

PTK bagi para guru merupakan refleksi diri dengan tujuan 

menyempurnakan KBM, meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang 

situasi dan kondisi ketika KBM dilaksanakan dan dalam melaksanakan PTK 

guru tidak meninggalkan KBMnya, sebab PTK dilaksanakan terintegrasi 

dalam KBM. (Kasihani KE, Dr. Hj: 1998)  

 

G. Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Bayat  Kabupaten Klaten. 

Lokasi SMP Negeri 3 Bayat  di pusat kota Kabupaten Klaten berselahan 

dengan alon-alon. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA dengan 

jumlah siswa sebanyak 32 orang, yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 14 

siswa perempuan. Tingkat kemampuan dan daya serap siswa sangat 

bervariasi. Peneliti adalah guru SMP Negeri 3 Bayat  Kabupaten Klaten. 
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H. Materi Bahasan dan Waktu Pelaksanaan 

Untuk menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung, sesuai dengan program semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015. Materi bahasan, acuan dan waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan sebagai berikut: 

Tabel:  1. 
Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 
No Kegiatan Materi Waktu 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
Siklus 1 
 
 
Siklus 2 
 
 
Siklus 3 

 
Tektonisme (diatrofisme), 
patahan, lipatan. 
 
Tenaga Endogen: vulkanisme  
dan  seisme 
 
pelapukan, erosi, denudasi, 
dan sedimentasi; 

 
Oktober minggu ke 4 
 
 
November minggu ke 1 
 
 
November  minggu ke 2 

 
 
I. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik observasi 

2. Teknik angket 

3. Pelaksanaan tes 

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data dari siswa yang 

sedang melakukan tindakan pembelajaran melalui keterampilan kooperatif. 

Teknik angket digunakan untuk mengukur tanggapan siswa. Daftar 

pertanyaan diberikan kepada siswa untuk mengetahui gambaran 
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permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pelaksanaan tes dilakukan untuk 

mengetahui daya serap siswa setelah mengikuti serangkaian pembelajaran. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, maka pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini jenis instrumen yang digunakan antara lain: 

1. Lembar observasi siswa 

2. Angket siswa 

3. Lembar soal-soal tes tiap siklus 

Sumber data penelitian ini adalah pembelajaran IPS Geografi pada 

kelas VII A semester Gasal tahun pelajaran 2014/2015, dengan konsep 

keragaman  bentuk  muka  bumi  dan  proses  pembentukannya; 

  

J. Teknik Analisa Data 

Selanjutnya pada konsep keragaman  bentuk  muka  bumi  dan  proses  

pembentukannya diterapkan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan strategi “DASUS”. Kemudian dilakukan pengumpulan data dari 

kegiatan pembelajaran tersebut.  

Data-data yang diperoleh meliputi: 

1. Dari instrumen lembar observasi siswa akan diperoleh data aktifitas siswa 

dalam KBM dan data keterampilan kooperatif siswa 

2. Dari instrumen angket siswa akan diperoleh data tentang respon siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran melalui strategi “DASUS” ini 

3. Dari instrumen lembar soal akan diperoleh data hasil belajar siswa 
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Dari data-data yang diperoleh yaitu data keaktifan siswa, 

keterampilan kooperatif siswa dan data hasil belajar siswa merupakan data 

utama dalam penelitian ini, sedangkan data respon siswa, penampilan guru 

adalah data pendukung. Data tersebut dianalisa dengan teknik diskripsi dan 

prosentasi.  

 

K. Cara Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan suatu penelitian adalah hasil penelitian itu sendiri yang 

merupakan satu kesatuan yang utuh dari data yang terkumpul, bersifat 

terpadu dan menyeluruh. 

Cara pengambilan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan 

kerangka berpikir induktif, selain itu juga merupakan sintesis dari berbagai 

hasil penelitian sebelumnya yang penulis rujuk pada penelitian ini. 

 
 

L. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan 

tiga siklus. Pelaksanaan tiap-tiap siklus melalui tahapan sebagai berikut:  

1. Planning;  

2. Acting;  

3. Observasi;  

4. Refleksi.  

Kegiatan tiap-tiap siklus dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel: 2 

Kegiatan Masing-Masing Tahapan PTK 
 

No Tahapan Kegiatan 
 
1 
 

 
Planning 
(Perencanaan) 

 
• Memilih materi pembelajaran 
• Menyusun perangkat pembelajaran 
• Menyiapkan media pembelajaran 

 
2 

 
Acting 
(Pelaksanaan) 

 
• Penyajian materi pembelajaran didalam 

kelas 
 
3 

 
Observasi 
(Pengamatan) 

 
• Pelaksanaannya bersama dan setelah 

pembelajaran 
• Mengamati aktifitas siswa saat penerapan 

model pembelajaran kooperatif STAD  
• Mengamati hasil belajar siswa 

 
4 

 
Refleksi 
(Evaluasi) 

 
• Analisis hasil masing-masing siklus 
• Rencana perbaikan siklus berikutnya 

 
 
 

M. Model Penelitian 

Desain penelitian ini dikembangkan dari model penelitian tindakan 

Kemmis dan Mc Taggart yang dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar: 1 Model Penelitian 
 
 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS I Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS III Pelaksanaan Refleksi 

LANJUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.   Kerangka Berpikir 

           Kelas dikatakan menggunakan strategi belajar kooperatif jika guru 

mampu menjadi katalisator yang memberikan fasilitas, kesempatan dan arahan 

yang benar serta contoh pengembangan diri setiap materi pembelajaran yang 

disampaikan. Selain itu, guru sebagai pendidik harus bisa menjadi model 

dalam bersikap, bijaksana dalam mempelajari, menggunakan, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penuh tanggung jawab 

menyampaikan materi secara menarik dan menyenangkan sehingga 
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menimbulkan motivasi intrinsik siswa untuk menjadi kreatif, proaktif, percaya 

diri dan paham materi yang dipelajari. 

          Dalam penelitian ini strategi pembelajaran DASUS akan lebih 

dioptimalkan penggunaannya, diharapkan dengan menggunakan metode ini 

pembelajaran lebih termotivasi dan menganggap bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial Geografi merupakan pelajaran yang menarik dan akan mempengaruhi 

secara positif terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari bagan 

di bawah ini: 

 

 

 

MOTIVASI 
BELAJAR 

PRESTASI 
BELAJAR 

DASUS 

Gambar  2. Bagan kaitan DASUS terhadap motivasi dan prestasi belajar. 

 

O. Hipotesis  Tindakan 

 Berdasarkan Landasan teoritis di atas, maka hipotesis tindakan dalam  

penelitian ini adalah:  

1.  Peningkatan motivasi belajar IPS Geografi dapat dilakukan melalui 

Pendekatan Kooperatif dengan strategi “DASUS” di kelas VII semester 

gasal SMP Negeri 3 Bayat Klaten tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Peningkatan prestasi belajar IPS dapat dilakukan melalui Pendekatan 

Kooperatif dengan strategi “DASUS” di di kelas VII semester gasal SMP 

Negeri 3 Bayat Klaten tahun pelajaran 2014/2015.  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka secara 

umum dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dapat meningkat melalui 

penerapan strategi pembelajaran “DASUS”. 

Secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa pada kemampuan  mendiskripsikan  keragaman  bentuk  

muka  bumi  dan  proses    pembentukannya mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan setelah di terapkannya KBM dengan strategi 

pembelajaran “DASUS”. 

2. Aktifitas siswa dapat untuk mengkomunikasikan pengetahuan mereka 

yang berpusat pada kegiatan siswa cenderung meningkat sedangkan 

aktifitas siswa yang berpusat pada kegiatan guru cenderung menurun. 

3. Ketrampilan kooperatif siswa dalam pembelajaran strategi “ DASUS” 

dapat dimunculkan dan bahkan sebagian menunjukkan peningkatan yang 

berarti. 

 

B. Saran –saran  
 
 1. Kepada guru-guru IPS Geografi di sarankan menggunakan strategi 

pembelajaran “DASUS” dalam pembelajaran kemampuan  

mendiskripsikan  keragaman  bentuk  muka  bumi  dan  proses    

83 
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pembentukannya khususnya dan konsep yang mempunyai karakteristik 

memerlukan media gambar. 

 2. Kepada Bapak Kepala Sekolah mohon strategi pembelajaran “DASUS” ini 

disosialisasikan pada Kepala Sekolah lain melalui MKKS, agar 

diimbaskan pada guru IPS Geografi  di sekolah masing-masing.  
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