
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang secara cepat seiring dengan

globalisasi sehingga interaksi dan penyampaian informasi akan berkembang

dengan cepat. Pengaruh globalisasi ini dapat berdampak positif dan negatif

pada suatu negara.Orang-orang dari berbagai negara dapat saling bertukar

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.Persaingan yang terjadi pada era

globalisasi ini menumbuhkan kompetisi antarbangsa, sehingga menuntut

adanya perkembangan kualitas sumber daya manusia.Pendidikan adalah salah

satu hal penting dalam hal pengembangan sumber daya manusia.Bagi

Indonesia hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan mutu sistem

pendidikan.

Pendidikan adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam upayameningkatkan

taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak sampai tertinggaldengan bangsa lain.

Karena itu sistem pendidikan nasional harus mampumenjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan kualitaspendidikan, serta relevansi dan

efisiensi manajemen pendidikan untukmenghadapi tantangan sesuai dengan

tuntutan perubahan kehidupan lokal,nasional, global sehingga diperlukan

pembaharuan pendidikan secaraterencana, terarah dan
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berkesinambungan.Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demikian itu

perlu adanya peran aktif dari semua pihakdiantaranya adalah pemerintah,

orang tua siswa, guru dan lain-lain.

Pendidikan berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik fisik,

mental maupun spiritual. Mutu pendidikan haruslah ditingkatkan dengan cara

memperbaiki pembelajaran menjadi agar siswa lebih aktif dan mencapai hasil

belajar yang baik, yang kemudian bekal ilmu tersebut dapat dipergunakan

untuk mengembangkan potensi yang telah dimilikinya.

Upaya meningkatkan pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan

perkembangan zaman, banyak yang dapat dilakukan untuk mencapai

pendidikan berkualitas di sekolah salah satunya yaitu dengan penerapan

model pembelajaran. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan kualitas

pendidikan di Indonesia diarahkan pada pengembangan potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, berilmu, akan

menjadi lebih baik agar mampu bersaing seiring perkembangan zaman.

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik,

sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema

kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani

maupun potensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin

penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan dimasyarakat dan dunia

kerja, karena yang bersangkutan harus mamapu menerapkan apa yang
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dipelajari di sekolah untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam

kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang.

Di era perkembangan zaman yang semakin maju seperti saat ini, salah satu

disiplin ilmu yang sangat perlu dikembangkan dalam pendidikan dalam

pendidikan pendidikan adalah IPS Terpadu. Ilmu pengetahui sosial

merupakan suatu disiplin ilmu yang mengajarkan kepada siswa agar lebih

peka dalam mengenal dan memiliki kepedulian terhadap fenomena-fenomena

sosial yang ada. Menurut (Soemantri, 2001 : 103), “Pendidikan IPS adalah

penyederhanaan adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-

ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis

untuk tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila.

Tujuan pendidikan IPS menurut (Isjoni, 2007 ; 50-51) dapat dikelompokkan

menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Knowledge, yang merupakan tujuan utama pendidikan IPS, yaitu
membantu para siswa belajar tentang diri mereka sendiri dan
lingkungannya.

2. Skills, yang berhubungan denga tujuan IPS dalam hal ini mencakup
keterampilan berpikir (thinking skills).

3. Attitudes, dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok sikap yang
diperlukan untuk tingkah laku berpikir (intelektual behavior) dan tingkah
laku sosial (social behavior).

4. Value, dalam hubungan ini adalah nilai yang terkandung dalam
masyarakat sekitar didapatkan dari lingkungan masyarakat sekitar maupun
lembaga pemerintah (falsafah bangsa).

Pelajaran yang ada di ilmu pengetahuan sosial cenderung hanya tekstual dan

menggunakan metode yang kadang membosankan sehingga untuk merubah

anggapan bahwa pelajaran IPS dan dalam pembelajarannya membosankan

maka perlunya inovasi agar pembelajaran dapat membawa siswa pada
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pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa

akan semakin berkesan apabila proses pembelajaran yang diperolehnya

merupakan hasil dari pemahaman dan penemuannya sendiri. Keterlibatan guru

hanya sebagai fasilitator dan moderator dalam proses pembelajaran tersebut.

Guru sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki peranan yang sangat

penting dalam mengelola dan mengajar secara efektif agar tercapai tujuan

yang telah ditetapkan.Sistem pendidikan saat ini menuntut siswa untuk

bersikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran yang

diajarkan. Sehingga guru dituntut tidak hanya sekedar menerangkan hal-hal

yang terdapat dalam buku, namun mendorong, memberi inspirasi,

membimbing siswa serta dapat memberikan motivasi agar siswa lebih

semangat dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian penahuluan dan wawancara terhadap guru IPS

Terpadu di SMP Negeri 14Bandar Lampung kelas VII diketahui bahwa proses

pembelajaran IPS Terpadu yang dilakukan oleh guru tidak hanya

menggunakan metode ceramah atau metode langsung, terkadang guru

mrnggunakan metode kooperatif walaupun penerapannya masih kurang baik.

Siswa masih mengalami kesulitan dalam bekerja sama dengan kelompoknya

karena guru membagi kelompok dengan sembarangan. Seperti membagi

kelompok dengan urutan tempat duduk, siswa memilih sendiri kelompoknya

bahkan melalui urutan absen ataupun acak.Dengan demikian pembagian

kelompok tersebut tidaklah tepat, bisa saja dalam suatu kelompok terdapat

siswa yang pandai saja, siswa yang kurang pandai saja, siswa laki-laki saja
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bahkan siswa perempuan saja.Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa

belum dapat ditingkatkan.

Setelah melakukan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa

kelas VIISMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 yang

terdiri dari enam kelas diketahui bahwa dari setiap kelas terdapat siswa yang

hasil belajarnya masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil

belajar siswa pada enam kelas tersebut adalahsebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Mid Semester Mata Pelajaran IPS terpadu Siswa Kelas
VII SMP Negeri 14 Bandar Lampung TP. 2014/2015

No. Kelas Nilai <73 Nilai ≥ 73
Jumlah

Siswa

1. VII a 17 23 40

2. VII b 24 15 39

3. VII c 19 21 40

4. VII d 23 17 40

5. VII f 25 15 40

6. VII g 27 13 40

Jumlah
Siswa 135 104 239

Persentasi (%) 56,48 43,51 100

Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 14 BandarLampung

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar yang diperoleh

siswa SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada ujian mid semester masih belum

optimal. Hal ini dikarenakan hanya 104 siswa (43,5%) dari 239 siswa yang

mendapat nilai ≥73, dan 135 siswa (56,48%)  memperoleh nilai <73. Apabila

bahan pelajaran yang diajarkan 60%-75% nya dikuasai siswa maka presentase
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keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong baik (Djamarah

dan Zain,2006:106).

Berhasil atau tidaknya pencapaian hasil belajar yang diperoleh siswa

bergantung pada bagaimana proses pembelajaran yang telah

dilaksanakan.Dalam pendidikan, proses pembelajaran merupakan faktor yang

cukup penting. Proses pembelajaran yang baik akan memperoleh hasil yang

baik pula.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian kompetensi

dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran.Di SMP Negeri 14

Bandar Lampung terdapat standar KKM khususnya mata pelajaran IPS

Terpadu yaitu 73.Apabila siswa belum mencapai kriteria nilai yang

diharapkan, maka siswa tersebut harus mengikuti remedial.Hasil belajar

merupakan hal sangat penting sebagai indikator keberhasilan belajar. Bagi

seorang guru, hasil belajar siswa merupakan pedoman  evaluasi bagi

keberhasilan belajar siswa. Seorang guru dapat dikatakan berhasil apabila

lebih dari separuh jumlah siswa (65%) telah mencapai standar ketuntasan

yang telah ditetapkan.Sedangkan bagi siswa, hasil belajar merupakan sarana

informasi yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan atau

keberhasilan belajarnya, apakah mengalami perubahan yang bersifat positif

maupun perubahan yang bersifat negatif.Hal ini senada dengan pendapat

Djamarah dan Zain (2006: 128) yang mengatakan bahwa “Siswa dinyatakan

berhasil dalam belajarnya apabila siswa tersebut menguasai bahan pelajaran

minimal 65%”.
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Salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar adalah kurangnya variasi

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Guru cendrung masih

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini membuat siswa

kurang berminat, kurang memperhatikan dan kurang berpartisipasi dalam

kegiatan pembelajaran IPS Terpadu akibatnya kurang maksimal dalam

pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu siswa kelas

VII SMP Negeri 14 Bandar Lampung.Perubahan dalam proses pembelajaran

untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan dan menyenangkan harus

mulai diterapkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan proses

pembelajaran tersebut adalah dengan memilih model pembelajaran yang

tepat.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu aktivitas pembelajaran yang

menggunakan pola belajar siswa berkelompok untuk menjalin kerja sama dan

saling ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan dan hadiah (Muslim

Ibrahim, 2000: 3). Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat

bekerja sama dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama.

Situasi kooperatif merupakan bagian dari siswa untuk mencapai tujuan

kelompok, siswa harus merasakan mereka akan mencapai tujuan, maka siswa

lain dalam kelompoknya memiliki kebersamaan, artinya tiap anggota

kelompok bersifat kooperatif dengan sesama anggota kelompoknya. Dalam

pembelajaran kooperatif akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu

interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa

dengan siswa, siswa dengan guru.
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Guru lebih berperan sebagai fasilitator di dalam pembelajaran kooperatif,

menggerakkan siswa untuk menggali informasi dari berbagai sumber

sehingga wawasan yang diperoleh siswa lebih luas. Adanya unsur-unsur

permainan yang bermakna dalam proses pembelajaran dapat membuat siswa

merasa senang, tidak jenuh. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru

dalam proses pembelajaran yang dapat menyemangati serta memberikan

motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif beragam jenisnya, sehingga lebih

memudahkan guru dalam memilih tipe yang paling sesuai dengan pokok

bahasan, tujuan pembelajaran, suasana kelas, sarana yang dimiliki dan

kondisi internal peserta didik seperti minat mereka dalam menerima

pelajaran. Salah satumodel pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan

yaitu Team Assisted Individualization (TAI) dan Two Stay Two Stray (TSTS).

Menurut Suyitno(dalam Widyantini:2006) Model pembelajaran kooperatif

tipe team assisted individualization (TAI) adalah model pembelajaran yang

membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara

berfikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang

membutuhkan bantuan. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI menerapkan

bimbingan antar teman sebagai titik berat dalam pelaksanaan pembelajaran.

Siswa yang pandai bertanggung jawab atas siswa yang lemah sehingga

meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok yang kecil. Dalam model

pembelajaran ini siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan
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ketrampilannya, sedang siswa yang lemah dapat terbantu dalam mengatasi

permasalahan yang dihadapi.

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model Two Stay Two Stray.

“Dua tinggal dua tamu” dan biasa digunakan bersama dengan model Kepala

Bernomor (Numbered Heads). Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two

Stray siswa digolongkan pada kelompok-kelompok yang beranggotakan 4

orang dengan bentuk kelompok heterogen. Sedangkan yang dimaksud dengan

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah suatu model

pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa untuk mengerjakan tugas

atau memecahkan masalah tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran (Lie

2008 : 61)

Setiap individu mempuyai kemampuan belajar yang tidak sama. Kemampuan

awal siswa adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelum proses

pembelajaran berlangsung. Kemampuan awal (entry behavior) ini

menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan

disampaikan

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa diperlukan model pembelajaran

yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran

di kelas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Studi Perbandingan Hasil

Belajar IPS Terpadu Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Team Assisted Individualization (TAI) dan Two Stay Two Stray
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(TSTS)dengan Memperhatikan Kemampuan Awal Pada Siswa Kelas VII

SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kurangnya variasi model pembelajaran yang diterapkan oleh guru.

Kebanyakan guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional

(ceramah, tanya jawab, diskusi).

2. Hasil belajar IPS Terpadu siswa SMP Negeri 14 Bandar Lampung masih

di bawah KKM.

3. Siswa kurang memperhatikan pelajaran.

4. Siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

5. Kurangnya antusias siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

dipaparkan, terlihat bahwa hasil belajar IPS Terpadu dipengaruhi oleh

beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern individu siswa.Model

pembelajaran dengan berbagai tipe yang merupakan faktor ekstern dan

kemampuan awal, motivasi, minat belajar sebagai faktor intern.Penelitian ini

dibatasi pada perbandingan model pembelajaraan kooperatif tipe TAI dan
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model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan memperhatikan

kemampuan awal siswa.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang

diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted

Individualization danTwo Stay Two Stray pada mata pelajaran IPS

Terpadu pada siswa kelas VII SMPN 14 Bandar Lampung?

2. Apakah hasil belajar IPS terpadu  pada siswa kelas VII yang memiliki

kemampuan awal baik dan pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Team Assisted Individualization lebih tinggi dibandingkan

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaranTwo

Stay Two Stray di SMPN 14 Bandar Lampung?

3. Apakah hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas VIII yang memiliki

kemampuan awal kurang baik dan pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Team Assisted Individualizationlebih rendah dibandingkan

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaranTwo

Stay Two Stray?

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan

siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII di SMPN

14 Bandar Lampung?
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang diajarkan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted

Individualization danTwo Stay Two Stray pada mata pelajaran IPS Terpadu

pada siswa kelas VII SMPN 14 Bandar Lampung

2. Mengetahui hasil belajar IPS terpadu  pada siswa kelas VII yang memiliki

kemampuan awal baik dan pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Team Assisted Individualization lebih tinggi dibandingkan

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaranTwo Stay

Two Stray di SMPN 14 Bandar Lampung

2. Mengetahui hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas VIII yang memiliki

kemampuan awal kurang baik dan pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Team Assisted Individualizationlebih rendah dibandingkan

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaranTwo

Stay Two Stray

3. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan

siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII di SMPN

14 Bandar Lampung

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis



13

a. Menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian yang

menekankan pada penerapan model pembelajaran yang berbeda pada

mata pelajaran IPS Terpadu.

2. Secara praktis

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan

yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran khususnya pada

mata pelajaran IPS Terpadu.

b. Bagi guru, sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas sebagai

guru yang profesional dalam upaya peningkatan mutu dan hasil belajar

IPS Terpadu siswa..

c. Bagi siswa, sebagai nuansa baru tentang model pembelajaran dan

memudahkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu

untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dan optimal.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian

Ruang lingkup objek penelitian adalah model pembelajaran Team

Assisted Individualization (X1), model pembelajaran Two Stay Two

Stray (X2), dan hasil belajar IPS Terpadu (Y).

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 14 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

3. Tempat dan waktu penelitian
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Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 14 Bandar LampungTahun

Pelajaran 2014/2015.


