
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dilakukan secara berkesinam-

bungan dan sampai saat ini masih dilaksanakan. Berbagai upaya telah

ditempuh oleh pemerintah dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan

mulai dari pembangunan gedung-gedung sekolah, pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan, pengangkatan tenaga kependidikan sampai pengesahan

undang-undang pendidikan nasional serta undang-undang guru. Namun,

sampai saat ini semua usaha-usaha tersebut belum dapat secara langsung

memberikan efek perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Beberapa upaya

sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah

satu upayanya adalah dengan merubah atau memperbaiki kurikulum.

Secara umum definisi kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan

pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam

aktivitas belajar mengajar. Kurikulum yang saat ini diterapkan di SMP Negeri

12 Bandar Lampung adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kurikulum KTSP merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) yang sentralistik menjadi desentralistik, disusun oleh
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satuan pendidikan (sekolah) masing–masing. KTSP dapat memberikan

keleluasaan berkreasi bagi satuan pendidikan, membentuk diferensiasi untuk

berkompetisi menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mengingat

adanya keberagaman etnis, budaya, kemampuan dan potensi daerah selama

ini, belum terakomodir secara optimal dalam pengembangan kurikulum

pendidikan nasional. Padahal keberagaman tersebut, merupakan aset yang

dapat dikembangkan menjadi nilai–nilai keunggulan nasional. Maka

pembelajaran pada kurikulm KTSP tidak hanya tersusun atas hal-hal

sederhana yang bersifat hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas

materi yang kompleks yang memerlukan analisis, aplikasi dan sintesis.

Pembelajaran kreatif dan inovatif seharusnya dilakukan oleh guru dalam

upaya menghasilkan peserta didik yang kreatif. Tingkat keberhasilan guru

dalam mengajar dilihat dari keberhasilan peserta didiknya sehingga dikatakan

bahwa guru yang hebat (great teacher) itu adalah guru yang dapat membe-

rikan inspirasi bagi peserta didiknya. Kualitas pembelajaran dilihat dari

aktivitas peserta didik ketika belajar dan kreativitas yang dapat dilakukan

oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran.

Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik (Permendiknas RI No. 41, 2007: 6).

Apabila dicermati apa yang dikemukakan dalam Permendiknas tersebut
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menunjukkan bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran merupakan suatu

keharusan. Hal ini menunjukkan bahwa mengajar yang didesain guru harus

berorientasi pada aktivitas siswa.

Untuk itu guru harus bijaksana dalam menetukan suatu model yang sesuai

yang  dapat  menciptakan  situasi  dan  kondisi  kelas  yang  kondusif  agar

proses belajar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Menurut

hasil observasi awal terhadap beberapa indikator aktivitas belajar siswa pada

kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung pada mata pelajaran IPS Terpadu

di sembilan kelas, keaktifan siswa di dalam kelas masih dalam kategori

rendah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penerapan Model Pembelajaran dan Keaktifan Siswa Kelas VII SMP
Negeri 12 Bandar Lampung pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

NO Kelas
VII

Keaktifan Siswa Penerapan Model
Pembelajaran

Jumlah
Siswa

Jumlah
Siswa
yang
Aktif

Presentase Konvensional Kooperatif

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

21
22
23
22
23
22
32
21
22
21
21
21
21

5
6
6
4
5
6
5
5
4
4
3
5
4

23,81
27,27
23,09
18,18
21,74
27,27
15,62
23,81
18,18
19,05
14,29
23,81
19,05

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√

√
Jumlah 292 62 21,23

Sumber: Hasil Observasi Peneliti di SMP Negeri 12 Bandar Lampung
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru mata pelajaran IPS

Terpadu di SMPN 12 Bandar Lampung, dapat diketahui masih banyak guru

yang belum menerapkan model pembelajaran yang dapat menggali serta

mengembangkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar

mengajar. Proses belajar mengajar masih berpusat pada guru, sehingga guru

lebih banyak menyampaikan materi, sedangkan siswa hanya mendengarkan,

mencatat, dan mengerjakan tugas sesuai perintah guru, hal ini membuat siswa

bersifat pasif dan mengakibatkan kurangnya aktivitas belajar. Untuk

mengatasi hal itu, guru perlu menerapkan model pembelajaran yang dapat

melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif di SMPN 12 Bandar Lampung belum

terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat saat berlangsungnya

pembelajaran, masih banyak siswa yang sibuk dengan kegiatannya masing-

masing, seperti: (1) mengobrol dengan teman sebangkunya; (2) mengerjakan

tugas mata pelajaran lain saat berlangsungnya mata pelajaran IPS Terpadu;

dan (3) bermain handphone. Selain itu, masih ada siswa yang kurang antusias

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Hal ini menggambarkan bahwa

minat belajar siswa masih terhadap mata pelajaran IPS Terpadu masih rendah.

Pemilihan model pembelajaran juga harus memiliki pertimbangan. Misalnya,

materi pelajaran, fasilitas yang tersedia, dan minat belajar siswa, sehingga

tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Minat besar pengaruhnya

terhadap belajar, karena jika bahan pembelajaran yang dipelajari tidak sesuai

dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena
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tidak ada daya tarik baginya. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa,

lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan

belajar.

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran di

mana siswa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk

memecahkan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai

tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dalam kelompok

kooperatif saling membantu sehingga menjadikan siswa lebih aktif dalam

belajar. Model pembelajaran kooperatif dalam perkembangannya telah

memiliki berbagai macam tipe. Beberapa diantaranya adalah Group

Investigation (GI), Talking Chips , Jigsaw, Make a Match yang masing-

masing tipe pembelajaran tersebut mempunyai perbedaan dalam kegiatan

pembelajaran, bentuk kerjasama, peranan dan komunikasi antar siswa dan

peran guru.

Peneliti  menerapkan  dua  model  pembelajaran  kooperatif, yaitu tipe

Talking Chips dan Make a Match pada dua kelas. Pemilihan kedua model

tersebut karena dianggap mampu memberikan peningkatan aktivitas belajar

IPS Terpadu yang akan dikaitkan dengan minat belajar siswa. Melalui kedua

model tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses

pembelajaran sehingga dapat mencapai indikator dari kompetensi dasar yang

telah ditetapkan oleh sekolah.

Bertitik tolak berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut hendak diteliti

lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan Aktivitas
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Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu dengan Menggunakan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips dan Tipe Make A Match dengan

Memperhatikan Minat Belajar”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai

berikut.

1. Masih banyak guru yang menggunakan metode langsung, yaitu

menjelaskan, siswa mempraktikan dan mencatat materi pembelajaran.

2. Pembelajaran masih terpusat pada guru (ordanary teacher), peran guru

masih dominan.

3. Kondisi belajar mengajar di kelas masih monoton sehingga siswa merasa

bosan.

4. Partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih rendah.

5. Masih banyak siswa yang kurang antusias mengerjakan tugas dari guru.

6. Minat belajar siswa belum dijadikan dasar pembelajaran.

7. Belum pernah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model

Talking Chips dan Make a Match.

C. Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian jelas serta tidak meluas, maka perlu dilakukan

pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di

atas, permasalahan penelitian dibatasi pada.
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1. Model pembelajaran kooperatif  yang digunakan pada penelitian ini adalah

tipe talking chips dan tipe make a match yang digunakan oleh guru untuk

meningkatkan aktivitas belajar dengan cara mengkondisikan setiap

siswanya untuk aktif berinteraksi dan bekerjasama pada suatu kelompok

kecil pada pelajaran IPS Terpadu dengan memperhatikan minat belajar

siswa pada pokok bahasan ”Kegiatan Pokok Ekonomi”.

2. Aktivitas pembelajaran yang diukur pada penelitian ini adalah.

a. Aktivitas lisan (oral activities), yang terdiri dari indikator: bertanya

kepada teman atau guru, mengemukakan pendapat, dan menjawab

pertanyaan.

b. Kegiatan mendengarkan (listening aktivities), yang terdiri dari

indikator: memperhatikan penjelasan guru.

c. Kegiatan menulis (writing aktivities), yang terdiri dari indikator:

mengerjakan tugas, merangkum materi pembelajaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

talking chips dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan

model kooperatif tipe make a match?

2. Apakah nilai rata-rata aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang memiliki

minat belajar tinggi yang pembelajarannya menggunakan model
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kooperatif tipe talking chips akan lebih tinggi dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe make a match?

3. Apakah nilai rata-rata aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang memiliki

minat belajar rendah yang pembelajarannya menggunakan model

kooperatif tipe talking chips akan lebih rendah dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe make a match?

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui perbedaan aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

talking chips dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2. Mengetahui apakah nilai rata-rata aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang

memiliki minat belajar tinggi yang pembelajaraanya menggunakan model

kooperatif tipe talking chips akan lebih tinggi dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe make a match.

3. Mengetahui apakah nilai rata-rata aktivitas belajar IPS Terpadu siswa yang

memiliki minat belajar rendah yang pembelajaraanya menggunakan model

kooperatif tipe talking chips akan lebih rendah dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe make a match.
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4. Mengetahui adanya interaksi  antara  model  pembelajaran  dengan minat

belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang

ada sehubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan aktivitas belajar

siswa.

c. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut bagi penelitian

lain.

2. Manfaat praktis

a. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi guru dan calon guru mata

pelajaran IPS Terpadu tentang penggunaan model pembelajaran

kooperatif yang tepat.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan

melaksanakan penelitian yang relevan.

c. Dapat membantu siswa dalam penguasaan materi dan dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa.

d. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dalam bidang

pembelajaran.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII semester 2.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa, minat belajar siswa,

model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dan tipe Make a Match.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 12 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2014/ 2015.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Mata Pelajaran IPS Terpadu pada subtema “Kegiatan Ekonomi

Masyarakat”.


