
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan berbagai terobosan

dalam pengembangan kurikulum, pemerintah Republik Indonesia melalui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 sering disebut juga sebagai pendidikan berkarakter yang

menghendaki bahwa pembelajaran tidak hanya mempelajari konsep, teori dan

fakta tapi juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari maka materi

pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal sederhana yang bersifat

hafalan dan pemahaman tetapi juga tersusun atas materi yang kompleks dan

memerlukan analisis, aplikasi, sintesis serta lebih menekankan pendidikan

berkarakter.

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam

berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya,

diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antarsesama, dan

lingkungannya (Zubaedi, 2011: 17).
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Belajar, selain dikatakan sebagai perubahan yang dialami seseorang dari tidak

tahu menjadi tahu, belajar juga dapat merubah suatu perilaku individu karena

adanya pengetahuan dan didikan yang dialami seorang individu, hal ini tentu

saja belajar dapat dikaitkan dengan bertambahnya pengetahuan dan

berubahnya sikap atau perilaku seseorang menuju yang lebih baik lagi.

Secara umum tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia, baik tujuan sekolah,

perguruan tinggi, maupun tujuan nasional mencakup ketiga ranah

perkembangan manusia, seperti tertulis dalam teori-teori pendidikan, yaitu

perkembangan afeksi, kognisi dan psikomotor (Pidarta, 2009: 15). Sejauh ini

seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan masih banyak yang

berorientasikan terhadap tingkat kognitif dan psikomotorik siswa, padahal

sangat penting untuk melihat perkembangan siswa juga dari segi afektif.

Afektif merupakan ranah yang menekankan pada sikap, perasaan, emosi, dan

karakteristik moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak

manfaat yang akan didapat dengan terbentuknya afektif seseorang yang baik

karena tentunya siswa yang memiliki sikap yang baik mereka dapat

berperilaku sopan, berbahasa santun, pandai  mengontrol emosi dan dapat

bersosialisasi dengan baik.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 dalam Pidarta (2009: 45) yang menyatakan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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.
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Berdasarkan pemaparan undang-undang di atas, maka dapat diartikan bahwa

sebuah proses belajar tidak cukup hanya mengembangkan pengetahuan saja,

tetapi potensi lain yang ada pada peserta didik perlu adanya perhatian dan

pengembangan sehingga dapat berjalan secara proporsional atau mendapatkan

kesempatan yang sama untuk dikembangkan.

Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan atau berkaitan dengan

pembentukan sikap dan banyak hal yang dapat diaplikasikan untuk membantu

mengembangkan sikap siswa sehingga pengembangan keterampilan sosial

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena dalam

keterampilan sosial, siswa belajar untuk berbagi/bergiliran dengan teman

yang lain, menghargai/menghormati, membantu/menolong, mengikuti

petunjuk, mampu mengontrol emosi dan berani manyampaikan pendapat

serta dapat  menerima pendapat teman yang lain.

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki kecenderungan pada
ranah afektif terlihat pada tujuan utama IPS itu sendiri yaitu untuk
mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi
di masyarakat, memiliki sikap mental yang positif terhadap perbaikan segala
ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi
sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat
(Trianto, 2009: 128).

Jadi, mata pelajaran IPS dapat diartikan sebagai ilmu yang mengembangkan

potensi peserta didik agar menggali potensinya sehingga peserta didik

terampil dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya, dan juga

berperanan untuk memberikan pengetahuan peserta didik dalam

menumbuhkembangkan sikap terbuka, kepekaan sosial, kerjasama dan
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bertanggungjawab serta kemampuan setiap individu dalam berpatisipasi di

dalam masyarakat.

Menurut Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas
dalam Maryani (2011: 11-12), IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang
ilmu-ilmu sosial dirumuskan atas dasar realitas fenomena sosial yang
mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang
ilmu sosial. Adapun tujuan IPS adalah agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut.
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dan lingkungannya;
2. Memiliki 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 lokal, nasional dan global.

Adapun tujuan pembelajaran IPS yang sudah disampaikan di atas, ternyata

IPS juga memiliki kecenderungan untuk membentuk afektif siswa dan hal

tersebut berhubungan dengan ranah afektif. Pengembangan keterampilan

sosial dirasa sangat penting untuk diperhatikan, hal ini seperti yang sudah

disebutkan dalam tujuan pembelajaran IPS yaitu memiliki kemampuan

berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang

majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global sehingga keterampilan sosial

di kelas diduga akan sangat membantu membentuk afektif siswa.  Hal ini juga

sesuai dengan pendapat Cartledge dan Milburn dalam Maryani (2011: 17)

bahwa keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena

memungkinkan individu dapat berinteraksi, memperoleh respon positif atau

negatif. Senada dengan pendapat dari Laura Cadler dalam Maryani (2011: 19)

yang mengatakan bahwa keterampilan sosial sangat diperlukan dan harus jadi

prioritas dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar mengembangkan
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keterampilan akademik. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan

wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII terdapat

beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel.1 Kesenjangan antara Harapan dengan Fakta yang Terjadi di
Lapangan

No. Fakta yang terjadi dilapangan Kondisi yang diharapkan

1 Siswa masih sebagai objek
pembelajaran ditunjukkan
dengan masih banyak siswa yang
diam dan mendengarkan saja
tanpa mau ikut andil dalam
kegiatan belajar, masih banyak
siswa yang malu-malu untuk
menyampaikan gagasan/ ide,
sehingga hanya siswa-siswa itu-
itu saja yang berani
menyampaiakan pendapat dan
menghidupkan suasana belajar,

Siswa sebagai subjek
pembelajaran yang mampu
melakukan komunikasi

2 Masih banyaknya siswa yang
bergantung kepada teman yang
lain jika di dalam kelas dibentuk
pembelajaran yang berbentuk
kelompok. Selain itu dapat
terlihat juga pada saat mereka
bekerja kelompok, masih banyak
siswa yang tidak mengerjakan
tugas secara bersama-sama,
mereka justru mengerjakan
secara individu.

Siswa mampu bekerjasama dalam
kelompok

3 Apabila terjadi perbedaan
pendapat, masih banyak siswa
kurang terbuka menerima
pendapat teman yang lain, dan
dalam mengontrol emosi, siswa
masih mempertahankan ego-nya.

Mau menerima perbedaan dan
mampu mengontrol emosi

4 Guru masih menggunakan model
pembelajaran konvensional sebab
waktu/jam pelajaran yang
disediakan terbatas

Guru memiliki kemampuan untuk
mendesain proses
pembelajarannya menjadi
menyenangkan dengan model
pembelajaran kooperatif meskipun
waktunya terbatas

Sumber: wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII
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Berdasarkan data yang diperoleh ternyata masih terdapat beberapa

permasalahan keterampilan sosial siswa di kelas VII yang masih tergolong

rendah sehingga keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu

perlu dilakukan peningkatan di sekolah. Sekolah merupakan salah satu

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar dari

pendidik kepada peserta didik untuk memberikan pengetahuan, membimbing,

mendidik, dan melatih serta mengembangkan kemampuan siswa untuk

mencapai tujuan pendidikan. Sekolah juga merupakan faktor yang

mempengaruhi belajar, hal ini mencakup metode mengajar guru, relasi guru

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah dan masih banyak

lagi. Salah satu faktor yang paling berperan dalam belajar siswa ketika di

sekolah adalah metode mengajar. Metode mengajar guru berkaitan dengan

penerapan model pembelajaran yang digunakan di kelas yang memiliki

peranan untuk mengajak siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.

Metode mengajar yang monoton dapat saja terjadi karena guru kurang

persiapan dalam menyajikan materi ataupun karena kondisi siswa yang

kurang baik apabila menggunakan model sehingga lebih baik untuk mengajar

secara konvensional, namun tidak ada salahnya apabila di dalam kelas saat

kegiatan belajar guru dapat menerapkan model-model pembelajaran yang

sangat banyak ragamnya. Apabila guru tidak dapat menciptakan suasana dan

kegiatan belajar yang menyenangkan dikhawatirkan siswa kurang tertarik

mengikuti pelajaran, siswa kurang jelas memahami pelajaran yang

disampaikan, dan pada akhirnya siswa kurang menyukai pelajaran, sehingga

dapat berakibat siswa menjadi malas untuk belajar. Upaya yang dilakukan
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agar suasana belajar yang terjadi di dalam kelas menyenangkan, siswa

termotivasi, menumbuhkan cinta terhadap mata pelajaran dan siswa berperan

dalam kegiatan belajar serta pendidik juga tidak mendominasi kegiatan di

dalam kelas maka pendidik dapat menerapkan model pembelajaran

kooperatif. Menurut Rusman (2012: 202) pembelajaran kooperatif (cooperatif

learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan

bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang

anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok

yang bersifat heterogen. Jadi dapat di artikan, pembelajaran kooperatif adalah

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerjasama secara

kolaboratif dan terdiri dari siswa yang heterogen, senada dengan hal tersebut

juga diungkapkan oleh pendapat ahli yang lain, yaitu:

Siahaan dalam Rusman (2012: 205) juga mengemukakan lima unsur esensial
yang ditekankan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) saling
ketergantungan yang positif, (2) interaksi berhadapan (face to face
interaction), (3) tanggung jawab individu (individual responsibility), (4)
keterampilan sosial (social skills), dan (5) terjadi proses dalam kelompok
(group processing).

Berdasarkan pemaparan di atas diduga dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif, keterampilan sosial siswa dapat meningkat ditandai

dengan siswa aktif mengikuti pembelajaran di kelas, sikap toleransi pada

siswa mulai tumbuh, siswa dapat menghargai pendapat teman yang lain, dan

setiap siswa saling membelajarkan dengan teman yang lain sehingga

diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif mampu

meningkatkan keterampilan sosial dan kualitas pembelajaran.
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Menurut Maryani (2011: 18) keterampilan sosial adalah adalah keterampilan
untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok.
Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa
kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab.
Untuk selanjutnya kemampuan tersebut dipadukan dengan kemampuan
berkomunikasi secara jelas, lugas, meyakinkan, dan mampu membangkitkan
inspirasi, sehingga mampu mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan
kerjasama.

Mengingat pentingnya keterampilan sosial bagi siswa maka diperlukan model

pembelajaran yang digunakan pendidik saat mengajar yang dapat membantu

meningkatkan keterampilan sosial siswa di kelas. Menurut Suprijono (2011:

89) banyak metode pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan guru

dalam pembelajaran untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa,

diantaranya yaitu:  a) Jigsaw; b) Think Pair Share; c) Role Playing; d) Fish

Bowl; e) Snowball Throwing; f) Time Token Arrends; g) Buzz Group, dll.

Banyak model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan pendidik untuk

di praktikan di kelas, beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan

yaitu model pembelajaran time token dan two stay two stray. Menurut

Ibrahim (2005: 15) time token adalah suatu kegiatan khusus yang dilakukan

oleh seorang guru dalam pembelajaran kooperatif dengan menggunakan

kartu-kartu berbicara, time token dapat membantu membagikan peran serta

lebih merata pada setiap siswa. Senada dengan pendapat Ibrahim, Starategi

pembelajaran time token merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan

pembelajaran demokratis di sekolah. Proses pembelajaran yang demokratis

adalah proses belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek. Dengan kata

lain mereka selalu dilibatkan secara aktif (Huda, 2014: 239).
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Jadi, model pembelajaran time token dapat diartikan sebagai model

pembelajaran demokratis yang digunakan untuk mengembangkan

keterampilan sosial yang membagikan peran terutama kesempatan dalam

berbicara lebih merata kepada setiap siswa sehingga tidak ada siswa yang

mendominasi berbicara di dalam kelas dan tidak ada siswa di dalam kelas

yang diam sama sekali. Model pembelajaran time token dalam meningkatkan

keterampilan sosial siswa diduga dapat ditunjang dengan kecerdasan spiritual

tinggi, hal ini karena pada kecerdasan spiritual yang tinggi, siswa akan

memiliki rasa tanggung jawab dan sikap disiplin sehingga siswa akan lebih

mandiri karena pada penerapan model pembelajaran time token siswa

menggunakan kartu berbicara yang hanya digunakan secara pribadi bukan

kelompok sehingga hal tersebut menuntut tanggung jawab dan kemandirian

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas.

Berbeda dengan model pembelajaran time token, model pembelajaran two
stay two stray merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh
Spencer Kagan (Lie, 2010), dimana struktur ini merancang sebuah
pembelajaran kelompok dengan cara siswa bekerja sama dalam kelompok
belajar yang heterogen yang masing–masing kelompok terdiri dari empat
orang dan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, bertanggung jawab
terhadap persoalan yang ditemukan dalam pembelajaran Huda (2014: 207).

Jadi, model pembelajaran two stay two stray merupakan model pembelajaran

yang menekankan pada terjalinnya kerjasama antarsiswa, antaranggota

kelompok saling mengembangkan pengetahuan dan saling membelajarkan

serta semua siswa yang menjadi anggota kelompok akan terlibat aktif dalam

proses pembelajaran. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka model

pembelajaran two stay two stray dalam meningkatkan keterampilan sosial

siswa diduga dapat ditunjang dengan kecerdasan spiritual rendah. Hal ini



10

karena pada model pembelajaran two stay two stray bagi siswa yang memiliki

kecerdasan spiritual rendah, mereka dapat bekerjasama dengan pasangannya

yang lebih pandai, namun hal ini tidak menjadikan siswa yang satu

bergantung dengan siswa yang lebih pandai dan untuk siswa yang lebih

pandai dapat lebih adil karena tidak memilih-milih manakah teman yang

harus dibantu dalam hal ini kerjasama dalam kelompok yang paling

diutamakan.

Selain model pembelajaran, perlu juga untuk memperhatikan kecerdasan

spiritual (SQ) siswa yang diduga memiliki peranan dalam meningkatkan

keterampilan sosial. Kecerdasan spiritual tinggi dan kecerdasan spiritual

rendah diduga memiliki pengaruh terhadap aktivitas siswa dalam melakukan

sesuatu yang dalam hal ini terutama aktivitas siswa pada saat menerapkan

model pembelajaran. Sebagai contoh siswa yang memiliki kecerdasan

spiritual tinggi maka keterampilan sosial yang dimiliki siswa tinggi begitu

juga bagi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual rendah maka keterampilan

sosial yang ditunjukkan juga rendah. Hal ini dapat terjadi karena siswa yang

memiliki kecerdasan spiritual tinggi akan lebih mandiri dan bertanggung

jawab dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, begitu pula untuk

kecerdasan spiritual rendah maka tingkat kemandiriannya kurang atau rendah.

Oleh karena itu kecerdasan spiritual juga perlu untuk diperhatikan oleh

pendidik dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa.
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Pada kurikulum 2013 menekankan pendidikan yang berkarakter, dalam

undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 juga telah disebutkan bahwasannya

salah satu tujuan pendidikan itu sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan. Pentingnya menanamkan kecerdasan spiritual pada peserta didik,

karena SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ

secara efektif yang meyakinkan hati bahwa setiap apa yang kita lakukan

mengandung nilai ibadah. SQ merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia

sebagai spiritual being yang bersifat universal (Agustian, 2013: 24).

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis ingin melakukan

penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Time Token dan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two

Stray dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial dengan Memperhatikan

Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas VII Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP

Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015”

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah

permasalahan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut.

1. Ranah afektif belum terlalu diperhatikan dibandingkan dengan ranah

kognitif dan psikomotor.

2. Keterampilan sosial siswa masih cenderung kurang baik, hal ini sesuai

dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran.
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3. Kurangnya variasi model pembelajaran yang diterapkan oleh guru

sehingga proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher

centered).

4. Kurangnya keberanian berkomunikasi siswa saat proses belajar

berlangsung.

5. Siswa  kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang

berbentuk kelompok.

6. Kecerdasan spiritual siswa belum dijadikan pertimbangan oleh guru

dalam pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan,

maka ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada kajian

membandingkan model pembelajaran kooperatif tipe time token dan two stay

two stray (TS-TS) dengan memperhatikan pengaruh variabel moderator yaitu

kecerdasan spiritual siswa terhadap keterampilan sosial siswa.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka

secara operasional permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai

berikut.

1. Apakah ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran tipe Time Token dan siswa yang
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diajar menggunakan model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TS-

TS) pada mata pelajaran IPS Terpadu?

2. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran Time Token lebih tinggi dibandingkan menggunakan

model pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) bagi siswa yang

memiliki kecerdasan spiritual tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu?

3. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran Time Token lebih rendah dibandingkan

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) bagi

siswa yang memiliki kecerdasan spiritual rendah pada mata pelajaran IPS

Terpadu?

4. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran

dengan kecerdasan spiritual terhadap keterampilan sosial siswa pada

mata pelajaran IPS Terpadu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran Time Token dan siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS)

pada mata pelajaran IPS Terpadu,

2. Untuk mengetahui keefektifan keterampilan sosial yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Time Token dibandingkan dengan
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model pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) bagi siswa yang

memiliki kecerdasan spiritual tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu,

3. Untuk mengetahui keefektifan keterampilan sosial yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Time Token dibandingkan dengan

model pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) bagi siswa yang

memiliki kecerdasan spiritual rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu,

4. Untuk mengetahui adanya interaksi antara penggunaan model

pembelajaran dan kecedasan spiritual (SQ) terhadap keterampilan sosial

pada mata pelajaran IPS Terpadu.

F. Kegunaan Penelitian

Pada hakekatnya penelitian yang dilakukan seseorang diharapkan akan

mendapatkan manfaat tertentu. Begitu pula dengan penelitian ini diharapkan

mendatangkan manfaat sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis dapat memberikan sumbangan

penggunaan  model pembelajaran di sekolah-sekolah karena semua guru

dan siswa akan aktif dalam pembelajaran.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagi siswa

1) Meningkatkan aktivitas siswa di dalam kelas.

2) Meningkatkan keterampilan sosial siswa.
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3) Memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan model

pembelajaran tipe time token dan model pembelajaran tipe two

stay two stray yang diharapkan dapat meningkatkan

keterampilan sosial pada pembelajaran IPS Terpadu.

b. Bagi Guru

Memiliki gambaran mengenai pembelajaran IPS Terpadu yang

efektif, dapat mengidentifikasi permasalahan belajar yang ada di

kelas, dapat mencari solusi untuk pemecahan masalah dan dapat

digunakan untuk menyusun program peningkatan efektivitas lebih

baik karena siswa dan guru aktif bersama.

c. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman secara langsung dalam

menerapkan model pembelajaran kooperatif yang juga dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS Terpadu.

d. Bagi Sekolah

Bagi sekolah diharapkan dapat bermanfaat bagi output (lulusan)

yang dihasilkan, sehingga menjadi lebih bermutu dan meningkatkan

kualitas sekolah menjadi lebih berdaya saing.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1

Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/ 2015.
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2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Time

Token dan tipe Two Stay Two Stray, kecerdasan spiritual dan

keterampilan sosial.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Sukoharjo.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2014/2015.

5. Ilmu Penelitian

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah IPS Terpadu.


