
II.TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sikap Sosial

Di dalam kehidupan sehari-hari terjadi proses belajar yang dialami setiap

individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Belajar manusia akan

mengalami suatu perubahan. Selain itu, belajar juga dapat meningkatkan

kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan

bagi diri sendiri dan masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat M. Dalyono

(2009: 49) yang menyatakan bahwa “Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan

yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup

perubahan tingkah laku, sikap kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan

sebagainya”.

Hasil belajar dari proses pembelajaran dapat terbagi menjadi tiga ranah, yaitu:

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Di dalam implementasi

Kurikulum 2013 hasil belajar lebih ditekankan ke dalam ranah afektif.

Menurut Udin (2007: 21) pengembangan karakteristik afektif memerlukan

upaya secara sadar dan sistematis, terjadinya proses belajar mengajar dalam

ranah afektif dapat diketahui dari tingkah laku murid yang menunjukan
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adanya kesenangan belajar.

Sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sikap

merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap menentukan bagaimana individu

bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam

kehidupan. Menurut Triandis dalam Slameto (2010: 188) sikap mengandung

tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen

tingkah laku. Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek, dan sikap terhadap

objek ini selalu disertai dengan perasaan positif atau negatif.

Menurut Slameto (2010: 191), ada beberapa metode yang dipergunakan untuk

mengubah sikap antara lain.

1. Dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang
bersangkutan,caranya dengan memberi informasi-informasi baru mengenai
objek sikap, sehingga komponen kognitif menjadi luas. Hal ini akhirnya
diharapakan akan merangsang komponen afektif dan komponen tingkah
lakunya.

2. Dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. Dalam
cara ini komponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini paling sedikit
akan merangsang orang-orang yang bersikap anti untuk berpikir lebih jauh
tentang objek sikap yang tidak mereka senangi itu.

3. Dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku-tingkah laku baru
yang tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-kadang
ini dapat dilakukan melalui kekutan hukum. Dalam hal ini kita berusaha
langsung mengubah komponen tingkah lakunya.

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu

membawa diri sesuai dengan penilaian (Dimyanti dan Midjiono 2006: 239).

Jadi sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang

nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.
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Sikap merupakan sebuah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang

dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau

tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah sikap sosial. Sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta

didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

Sikap sosial (Imas dan Berlin Sani 2013: 68) dapat berupa sikap sebagai

berikut.

1. Sikap Jujur
Jujur adalah perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan. Indikator pada sikap jujur misalnya siswwa tidak mencontek
pada saat ulangan, selalu mencantumkan sumber data dan informasi/tidak
melakukan plagiat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru,
melaporkan informasi sesuai dengan data yang dikumpulkan dan berani
mengakui kekurangan yang dimiliki.

2. Tanggungjawab
Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri
sendiri, lingkunan sosial, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Indikator
dalam sikap tanggungjawab misalnya berani menerima resiko dari
tindakan yang dilakukan, mampu menyelesaikan tugas individu maupun
kelompok dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan.

3. Kerjasama
Kerjasama adalah sikap bersedia bekerja bersama-sama dengan orang lain
untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong
menolong secara ikhlas. Indikator dari sikap kerjasama, misalnya terlibat
aktif dalam kerja kelompok, bersedia menolong teman yang mengelami
kesulitan dalam belajar, bersedia melakukan tugas sesuai kesepakatan dan
tidak mendahulukan kepentingan pribadi.

4. Percaya Diri
Percaya diri adalah sikap yang berhubungan dengan kondisi mental atau
psikologis seseorang yang member keyakinan kuat untuk berbuat atau
bertindak. Indicator dari sikap percaya diri ialah berani presentasi di depan
kelas, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan,
berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu serta berani
mengkritik pendapat orang lain dengan pendapat yang logis.
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5. Santun
Santun adalah sikap baik dalam pergaulan, baik dalam berbahasa, maupun
bertingkah laku. Indikator dari sikap santun ialah tidak mengobrol saat jam
pelajaran berlangsung, menggunakan bahasa yang santun saat
menyampaikan pendapat, mengkritik pendapat dengan menggunakan
bahasa yang santun dan memperhatikan teman yang sedang berpresentasi.

Sikap sosial dinyatakan tidak oleh seorang saja tetapi diperhatikan oleh orang-

orang sekelompoknya. Objeknya adalah objek sosial (banyak orang dalam

kelompok) dan dinyatakan berulang-ulang. Siswa-siswa di sekolah

membentuk suatu lingkungan pergaulan, yang di kenal sebagai lingkungan

sosial siswa. Dalam lingkungan tersebut ditemukan adanya kedudukan dan

peranan tertentu. Dalam kehidupan tersebut terjadi pergaulan, seperti

hubungan sosial tertentu seperti, kerjasama dan kompetisi.

Purwanto (2004:110) berpendapat pengertian sikap sosial adalah cara bereaksi

terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara

tertentu, sikap adalah suatu perbuatan/tingkah laku sebagai reaksi respon

terhadap suatu rangsangan stimulus yang disertai dengan pendirian dan atau

perasaan itu sendiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap.

1. Faktor intern yaitu faktor dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor intern
berupa selectivity atas adanya pilihan seseorang untuk menerima dan
mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

2. Faktor ekstern faktor yang terdapat diluar pribadi seseorang. faktor berupa
interaksi sosial di luar kelompok. Misal interaksi antara manusia dengan
hasil kebudayaan yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi
seperti surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain sebagainya.
(www.himasio-unsyiah.blogspot.com//sikap-sosial.html?=1)
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Adanya penilaian tentang sesuatu, mengakibatkan terjadinya sikap menerima,

menolak, atau mengabaikan.Siswa memperoleh kesempatan belajar. Meskipun

demikian, siswa dapat menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan

belajar tersebut.

Menurut Slameto (2010: 189), sikap terbentuk melalui berbagai macam cara

antara lain.

1. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat melalui suatu
pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam (pengalaman traumatik

2. Melalui imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula dengan
sengaja. Dalam hal terakhir individu harus mempunyai minat dan rasa
kagum terhadap mode, di samping itu diperlukan pula pemahaman dan
kemampuan untuk mengenal dan mengingat model yang hendak ditiru,
peniruan akan terjadi lebih lancar bila dilakukan secara kolektif daripada
perorangan.

3. Melalui sugesti, di sini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek
tanpa suatu alasan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena pengaruh
yang datang dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa dalam
pandangannya.

4. Melalui identifikasi, disini seseorang meniru orang lain atau suatu
organisasi tertentu didasari suatu keterikatan emosional sifatnya meniru
dalam hal ini lebih banyak dalam arti berusaha menyamai. Identifikasi
seperti ini sering terjadi antara anak dengan ayah, pengikut dengan
pemimpin, sisa dengan guru, antara anggota suatu kelompok dengan
anggota lainnya dalam kelompok tersebut yang dianggap paling mewakili
kelompok yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa aspek afektif pada diri siswa besar

perananannya dalam pendidikan, dan karenanya tidak dapat kita abaikan

begitu saja. Pengukuran terhadap aspek ini sangat berguna dan lebih dari itu

kita harus memanfaatkan pengetahuan kita mengenai karakteristik-

karakteristik afektif siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.

Perubahan zaman akan membawa perubahan dalam hal-hal yang dibutuhkan

dan diinginkan oleh orang-orang pada saat tertentu, juga akan terjadi
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perubahan dalam sikap mereka terhadap berbagai objek, ini menunjukan

bahwa usaha mengubah sikap perlu dikaitkan pula dengan kebutuhan dan

keinginan dari orang-orang yang akan diusahakan perubahan sikapnya.

Merangsang perubahan sikap pada diri seseorang bukanlah hal yang mudah

untuk dilakukan, karena ada kecenderungan sikap-sikap untuk bertahan.

Menurut Slameto (2010: 190) ada banyak hal yang menyebabkan sulitnya

mengubah suatu sikap, antara lain.

1. Adanya dukungan dari lingkungan terhadap sikap yang bersangkutan,
manusia selalu ingin mendapatkan respon dan penerimaan dari
lingkungan, karena itu ia akan berusaha menampilkan sikap-sikap yang
dibenarkan oleh lingkungannya, keadaan semacam ini membuat orang
tidak cepat mengubah sikapnya.

2. Adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang
(misalnya egodefensive).

3. Bekerjanya asas elektifitas, seseorang cenderung untuk tidak mempersepsi
data-data baru yang mengandung informasi yang bertentangan dengan
pandangan-pandangan dan sikap-siapnya telah ada, kalaupun sampai
dipersepsi, biasanya tidak bertahan lama, yang bertahan lama adalah
informasi yang sejalan dengan pandangan atau sikapnya yang sudah ada.

4. Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan, bila kepada seseorang
disajikan informasi yang dapat membawa suatu perubahan dalam dunia
psikologisnya  maka informasi itu akan dipersepsi sedemikian rupa,
sehingga hanya akan menyebabkan perubahan-perubahan yang seperlunya
saja.

5. Adanya kecenderungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data
yang bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada (misalnya tidak
mau menghadiri ceramah mengenai hal yang tidak disetujuinya).

6. Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk
mempertahankan pendapat-pendapatnya sendiri.

Lemahnya pendidikan afektif di sekolah disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satu faktor penyebab tersebut ialah guru-guru merasa kurang mantap

dalam merumuskan afektif. Sebab yang lain tujuan afektif lebih sulit diukur

daripada tujuan kognitif (Udin 2007:21). Kegiatan pembelajaran pada

implementasi KTSP dengan pendekatan saintifik lebih menekankan ke
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pendidikan afektif, khususnya pendidikan nilai dan sikap.

2. Model Pembelajaran Kooperatif

Pada hakikatnya siswa mempunyai beragam kemampuan dalam belajar, dengan

keberagaman itu guru dituntut berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran

kooperatif yang dapat menarik siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Jhonson

dalam Rusman, (2012: 204) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai

upaya mengelompokan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil

agar siswa dapat bekerjasama dengan kemampuan maksimal mereka yang

mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut.

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana siswa

bekerja bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen

dengan jumlah empat sampai enam orang untuk membantu satu sama lain

dalam belajar. Heterogen yang dimaksud adalah siswa memiliki kemampuan

akademik, agama, ras, ataupun jenis kelamin yang berbeda. Seperti yang

dikatakan Slavin (dalam Isjoni, 2011: 15) menyatakan bahwa “Pembelajaran

kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja

sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya

terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen”.

Huda (2013: 56) menyatakan bahwa “model pembelajaran kooperatif

merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur”.
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Menurut Sani (2013: 131) tujuan pembelajaran kooperatif adalah sebagai

berikut.

1. Melatih keterampilan sosial seperti tenggang rasa
2. Bersikap sopan terhadap teman
3. Mengkritik ide orang lain
4. Berani mempertahankan pikiran yang logis dan
5. Berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk menjamin hubungan

interpersonal.

Prinsip-prinsip dasar pembelajaran  menurut Huda (2013: 78), meliputi.

a. Tujuan perumusan pelajaran siswa harus jelas.
b. Penerimaan yang menyeluruh oleh sisa tentang tujuan pemebelajaran.
c. Ketergantungan yang bersifat positif.
d. Interaksi yang bersifat terbuka.
e. Tanggung jawab individu.
f. Kelompok bersifat heterogen.
g. interaksi sikap dan perrilaku sosial yang positif.
h. Tindak lanjut (follow up).
i. Kepuasan dalam belajar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil sehingga siswa

aktif dalam pembelajaran, dapat bekerja sama, memaksimalkan kondisi belajar

untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta menciptakan saling ketergantungan

antar siswa sehingga sumber belajar siswa bukan hanya guru dan buku ajar

tetapi juga sesama siswa. Pada prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat

diketahui bahwa pembelajaran  kooperatif  merupakan salah satu pembelajaran

yang efektif dengan cara membentuk kelompok untuk saling bekerjasama,

berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Pembelajaran

koopertatif ini dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok

belum menguasai bahan pelajaran. Model pembelajaran kooperatif sangat

berbeda dengan model pembelajaran langsung. Model pembelajaran
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kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik dan juga

afektif untuk mengembangkan kecakapan siswa.

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS

Salah satu model dalam pembelajaran kooperatif adalah TSTS, di dalam

bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai dua tinggal dua tamu. Model

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray dikembangkan oleh Spencer Kagan

tahun 1992. Jika dikaitkan dengan namanya tentu model pembelajaran ini

terdiri dari 4 orang siswa, 2 diantaranya tinggal dan 2 lainnya bertamu.

Menurut Huda (2013: 207) Two Stay Two Stray merupakan sistem

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerjasama,

bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling

mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Oktarina (2013: 18) menyatakan

model ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua

tingkat usia anak didik. Lie juga menggambarkan hubungan yang terjadi antar

kelompok tamu dan kelompok tinggal digambarkan sebagai berikut.
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Keterangan :

: Kelompok tamu

: Kelompok tinggal

(Huruf A – P) : Siswa

Gambar 1. Skema Two Stay Two Stray (TSTS)

Komalasari (2010:219) mengemukakan bahwa pembelajaran dengan metode

TSTS terdiri dari beberapa tahapan, yaitu.

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang.
2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok menjadi tamu

kelompok yang lain.
3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja

dan informasi ke tamu mereka.
4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan

temuan mereka dari kelompok lain.
5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.

Sejalan dengan pendapat di atas, Saputra dan Marwan (2008:75)

mengungkapkan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TSTS

adalah sebagai berikut.

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang
2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjdi tamu kedua

kelompok yang lain
3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja

dan informasi ke tamu mereka
4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain
5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka
6. Kesimpulan

Menurut Daryono (2011:120) model pembelajaran kooperatif tipe TSTS

memiliki kelebihan, diantaranya.

a. memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep sendiri
dengan cara memecahkan masalah; memberikan kesempatan kepada siswa
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untuk menciptakan kreatifitas dalam melakukan komunikasi dengan teman
sekelompoknya;

b. membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman;
c. meningkatkan motivasi belajar siswa; dan
d. membantu guru dalam pencapaian pembelajaran, karena langkah

pembelajaran kooperatif mudah diterapkan di sekolah.

Suyatno (2009:70) juga mengungkapkan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe TSTS adalah dengan cara siswa berbagi pengetahuan dan

pengalaman dengan kelompok lain. Sintaknya adalah kerja kelompok untuk

mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru, dua siswa bertamu ke

kelompok lain dan dua siswa lainnya tetap dikelompoknya untuk menerima

dua orang dari kelompok lain, kerja kelompok antara tamu dan dua orang yang

tinggal di kelompoknya, kembali ke kelompok asal untuk mencocokkan dan

membahas hasil temuan mereka dari kelompok lain, dan laporan dari salah

satu kelompok untuk memberikan kesimpulan hasil diskusi.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas, pengertian model pembelajaran

TSTS adalah model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari empat orang

dengan konsep dua tinggal dan dua berkunjung. Langkah-langkah model

pembelajaran TSTS meliputi pembagian kelompok secara heterogen

beranggotakan empat orang lalu guru membagikan tugas yang akan

didiskusikan kepada kelompok masing-masing. Setelah selesai berdiskusi, dua

orang dari setiap kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan

informasi dari kelompok yang akan dikunjungi. Sedangkan dua orang tinggal

bertanggung jawab untuk membagikan hasil kerja kelompoknya kepada dua

tamu yang berkunjung. Apabila telah selesai, dua orang yang bertugas sebagai

tamu kembali ke kelompok masing-masing kemudian mereka membahas serta
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mencocokkan hasil kerja dan informasi yang mereka dapatkan. Pembelajaran

TSTS memungkinkan siswa untuk bertukar informasi dengan kelompok lain

sehingga pembelajaran ini dapat dapat menciptakan suasana kelas yang aktif

dan siswa secara mandiri mampu memperoleh informasi dari sumber lain.

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan bagian dari pembelajaran

kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman tahun 1985. Menurut

Nurhadi,dkk (2004:23) Think Pair Share (TPS) merupakan struktur

pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, agar

tercipta suatu pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan

akademik dan keterampilan siswa.

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif sederhana. Teknik ini memberi kesempatan pada

siswa untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Keunggulan

teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa (Lie, 2004:57). Model

pembelajaran Think Pair Share adalah salah satu model pembelajaran yang

memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukan partisipasi

kepada orang lain.

Prinsip kerja dari TPS adalah sebagai berikut :

1. Saling Ketergantungan Positif
Para siswa mampu belajar dari pasangan masing-masing

2. Tanggung-jawab Individu
Setiap siswa bertanggung jawab pada gagasannya karena akan dipaparkan
pada pasangannya dan pada seluruh kelas.

3. Kesempatan yang Sama Bagi Tiap Siswa
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Masing-masing siswa mempunyai suatu kesempatan sama untuk berbagi
(mengemukakan pendapat) dengan pasangannya dan pada seluruh kelas.

4. Interaksi Bersama
Siswa aktif dalam mengemukakan pendapat dan mendengarkan sehingga
menciptakan interaksi tingkat tinggi.

Langkah-langkah dalam pembelajaran Think Pair Share adalah.

a. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai.
b. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang

disampaikan guru.
c. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya dan mengutarakan

hasil pemikiran masing-masing.
d. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil

diskusinya.
e. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa.
f. Guru member kesimpulan.
g. Penutup.
(http://www.strukturaljabar.co.cc/2011/10/word-square.html)

Think Pair Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk

memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling

membantu satu sama lain (Nurhadi, 2004: 66).

TPS dapat mengoptimalisasikan partisipasi siswa. Siswa diberi kesempatan

untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Waktu berpikir

memungkinkan siswa untuk mengembangkan jawaban. Siswa akan dapat

memberikan jawaban yang lebih panjang dan lebih berkaitan. Jawaban yang

dikemukakan juga telah dipikirkan dan didiskusikan. Siswa akan lebih berani

mengambil resiko untuk mengemukakan jawabannya di depan kelas karena

mereka telah “mencoba” dengan pasangannya. Proses pelaksanaan TPS akan

membatasi munculnya aktivitas siswa yang tidak relevan dengan pembelajaran

karena siswa harus mengemukakan pendapatnya, minimal pada pasangannya

(Lyman, 2002: 2).
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Tahap utama dalam pembelajaran Think Pair Share menurut Ibrahim (2000:

26-27) adalah sebagai berikut.

Tahap 1 :Thinking (berpikir)
Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran.
Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut
secara mandiri untuk beberapa saat.
Tahap 2 :Pairing (berpasangan)
Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa
yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap anggota
pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil pemikiran mereka dengan
mendefinisikan jawaban yang dianggap benar, paling meyakinkan, atau paling
unik.Biasanya guru member waktu 4-5 menit untuk berpasangan.
Tahap 3 :Sharing (berbagi)
Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan
seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan berbagi
dalam seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan yang secara
sukarela bersedia melaporkan hasil kerja kelompoknya atau bergiliran
pasangan demi pasangan hingga sekitar seperempat pasangan telah mendapat
kesempatan untuk melaporkan.

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) adalah.

1) Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung
memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta
memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan.

2) Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan
pemikiran dengan temannya untuk mendapat kesepakatan untuk
memecahkan masalah.

3) Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya
dalam kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari dua orang.

4) Siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya
dengan seluruh siswa sehingga hasil yang ada menyebar.

5) Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses
pembelajaran. (Lie, 2008: 28)

Kelemahannya model pembelajaran Think Pair Share (TPS) adalah sebagai

berikut.

1) Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) belum banyak diterapkan di
sekolah.
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2) Sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru, waktu
pembelajaran berlangsung guru melakukan intervensi secara maksimal.

3) Menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan yang
sesuai dengan taraf berpikir anak.

4) Mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara mendengarkan
ceramah diganti dengan belajar berpikir memecahkan masalah secara
kelompok, hal ini merupakan kesulitan sendiri bagi siswa. (Lie, 2008: 28).

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) memberikan

waktu yang banyak kepada siswa dan pasangannya untuk berpikir (think and

pair) sebelum berbagi (share) dengan seluruh kelas berdasarkan pasangan atau

kelompoknya masing-masing. Diharapkan dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) tidak hanya membuat

aktifitas belajar lebih aktif tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis pada siswa.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian yang relevan digunakan sebagai pembanding atau acuan dalam

melakukan kajian penilitian. Penelitian yang relevan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian yang Relevan

Tahun Penulis
Penelitian

Judul Penelitian Hasil Penelitian

2013 Wartini
Oktarini

Perbandingan Model
Pembelajaran Two Stay
Two Stray dengan
Model Gallery Walk
(GW) Terhadap
Penguasaan Konsep
Oleh Siswa Pada Materi
Pokok Sistem Ekspresi
(Studi Eksperimen
Semu Pada Siswa Kelas

Rata-rata N-gain
pemahaman konsep oleh
siswa kelas TSTS (44,51)
lebih besar daripada kelas
GW (36,51). Rata-rata
peningkatan pemahaman
konsep semua indikator
yang diamati pada kelas
yang menggunakan model
pembelajaran TSTS rata-
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Lanjutan Tabel 3 Penelitian yang Relevan (Lanjutan 1)

Tahun Penulis
Penelitian

Judul Penelitian Hasil Penelitian

XI Semester Genap
SMA Negeri 13 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2012/2013)

rata postestnya adalah
72,95 (lebih tinggi
dibandingkan kelas yang
menggunakan model
pembelajaran GW ) dengan
rata-rata posttestnya 68,50.
Rata-rata persentase
peningkatan aktivitas
belajar siswa pada kelas
dalam semua aspek yang
diamati pada kelas TSTS
sebesar 84,76 % (lebih
tinggi dibandingkan
dengan kelas GW) sebesar
52,92 %.

2009 Zulirfan,
Diana, dan
Mitri
Irianti

Hasil Belajar
Keterampilan
Psikomotor Fisika
Melalui Penerapan
Model Pembelajaran
Kooperatif TPS Dan
TSTS Pada Siswa Kelas
X Ma Dar El Hikmah
Pekanbaru

Ketuntasan individu untuk
kelas eksperimen TPS
siswa yang tuntas sebanyak
21 orang, sedangkan siswa
yang tidak tuntas 3 orang.
Sehingga Indeks
ketuntasan belajar siswa
sebesar 87,5%. Daya serap
secara klasikal
keterampilan psikomotor
siswa termasuk dalam
kategori baik yaitu sebesar
84,6% untuk kelas
eksperimen TPS yang
bearti bahwa efektivitas
proses pembelajaran yang
dilaksanakan dalam
kategori efektif.Ketuntasan
individu untuk kelas
eksperimen TSTS siswa
yang tuntas sebanyak 22
orang, sedangkan siswa
yang tidak tuntas 2 orang.
Sehingga Indeks
ketuntasan belajar siswa
diperoleh sebesar 91,6%
dengan kategori tuntas.
Daya serap secara klasikal
keterampilan psikomotor
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Lanjutan Tabel 3 Penelitian yang Relevan (Lanjutan 2)

Tahun Penulis
Penelitian

Judul Penelitian Hasil Penelitian

siswa termasuk dalam
kategori baik yaitu sebesar
85,9%.

2014 Rizka
Aminy

Studi Perbandingan
Hasil Belajar IPS
Terpadu dengan
Menggunakan Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Numbered Heads
Together (NHT), Two
Stay Two Stray (TSTS)
dan Mind Mapping
Pada Siswa Kelas VIII
SMP Muhammadiyah 1
Metro Pada Tahun
Pelajaran 2013/2014

Rata-rata hasil belajar
untuk model pembelajaran
tipe NHT sebesar 82,31,
model pembelajaran TSTS
78,47 dan Mind Mapping
sebesar 73,13.

2009 Haryanto Pengaruh Penggunaan
Model Pembelajaran
Konstruktivisme Dan
Sikap Sosial Siswa
Terhadap Prestasi
Belajar Pada Mata
Pelajaran Fisika SMP
Negeri di Geneng –
Ngawi Tahun Pelajaran
2008 / 2009

a. Terdapat perbedaan
pengaruh yang
signifikan pada
penggunaan model
pembelajaran kooperatif
tipe STAD dibandingkan
dengan model
pembelajaran langsung.

b. Terdapat perbedaan
pengaruh yang
signifikan antara siswa
yang memiliki sikap
sosial tinggi, sedang
maupun rendah terhadap
prestasi belajar fisika.

c. Tidak terdapat interaksi
pengaruh yang
signifikan antara
penggunaan model
pembelajaran kooperatif
dan pembelajaran
langsung dan sikap
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Lanjutan Tabel 3 Penelitian yang Relevan (Lanjutan 3)

Tahun Penulis
Penelitian

Judul Penelitian Hasil Penelitian

sosial siswa terhadap
prestasi belajar.

C. KERANGKA PIKIR

Penerapan model pembelajaran yang tepat pada materi pelajaran membantu

siswa dalam menunjang keberhasilan. Guru-guru di sekoah masih banyak

menggunakan metode langsung sehingga guru dituntut untuk menguasai

materi pelajaran (teacher centered) sehingga siswa menjadi pasif dan

kreativitasnya terbatas. Namun, dengan adanya model-model pembelajaran

kooperatif yang mulai digunakan, membuat kreativitas dan keaktifan siswa

dalam mengikuti pelajaran menjadi motivasi siswa dalam mencapai

keberhasilan. Guru hanya sebagai fasilitator bagi siswa. Terdapat banyak

model pembelajaran kooperatif seperti tipe TSTS dan TPS.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel

terikat.Variabel bebas (Independent) dalam penenlitian ini adalah penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (X1) dan Think Pair

Share (X2).Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah hasil

belajar IPS Terpadu kelas VII yang lebih ditekankan ke penilaian afektif yaitu

sikap sosial (Y). Untuk merumuskan hipotesis maka perlu dilakukan

argumentasi sebagai berikut.
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1. Terdapat Perbedaan Sikap Sosial Siswa pada Mata Pelajaran IPS

Terpadu Yang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two

Stay Two Stray dan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share

Model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil

belajar siswa, pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat

memaksimalkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan meskipun ada

faktor lain yang ikut menentukan. Model pembelajaran kooperatif merupakan

strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa

dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran

kooperatif memiliki beberapa kesamaan dalam langkah pembelajaran,

diantaranya dalam cara menentukan kelompok heterogen yang berdasarkan

dari kemampuan, akademis, jenis kelamin yang berbeda. Dua jenis model

pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kooperatif tipe Two

Stay Two Stray dan Think Pair Share.

Langkah-langkah penerapan model TSTS sebagai berikut.

1. Siswa bekerja sama dengan kelompok berempat sebagai mana biasa

2. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan

dikerjakan bersama

3. Setelah selesai, 2 anggota masing-masing kelompok diminta

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua anggota

dari kelompok lain

4. Dua orang yang “tinggal” dalam kelompok bertugas mensharing informasi

dan hasil kerja mereka ke tamu mereka
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5. “Tamu” mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan

melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain

6. Setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan

mereka semua.

Langkah-langkah dalam pembelajaran Think Pair Share adalah.

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai.

2. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang

disampaikan guru.

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya dan mengutarakan

hasil pemikiran masing-masing.

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil

diskusinya.

5. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa.

6. Guru member kesimpulan.

7. Penutup.

Beberapa perbedaan tersebut dapat berdampak pada perbedaan hasil belajar

yang diperoleh siswa. Pada tipe TSTS berdiskusi dilakukan antar kelompok

dan TPS hanya berdiskusi dalam satu kelompok sehingga hasil diskusi TSTS

akan lebih baik. Artinya dalam tipe TSTS para siswa harus memiliki tanggung

jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk

mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Hal ini

dapat memicu siswa untuk sungguh-sungguh menyelesaikan tugas kelompok.
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Dari uraian rata-rata di atas terdapat perbedaan karakteristik antara kedua

model tersebut, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan sikap sosial siswa

antara siswa yang diajar menggunakan model Two Stay Two Stray dengan

siswa yang diajar menggunakan model Think Pair Share. Pada mata pelajaran

IPS Terpadu siswa kelas VII di SMP Kartikatama Metro.

2. Rata-rata Sikap Jujur Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Yang

Menggunakan Model Kooperatif Tipe TSTS Lebih Tinggi dibandingkan

Tipe TPS

Model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil

belajar siswa, pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat

memaksimalkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan meskipun ada

faktor lain yang ikut menentukan. Belajar yang terbaik adalah mengalami

sendiri, dalam mengalami sendiri itu si pelajar menggunakan panca indera.

Adapun hal-hal yang pokok dalam belajar adalah bahwa belajar membawa

perubahan (dalam arti behavioral changes, actual, maupun potensial,bahwa

perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru, bahwa

perubahan itu terjadi karena usaha sengaja atau disengaja). Bagi siswa agar

benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus

bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya,

berusaha dengan susah payah menemukan ide-ide, serta mampu berpikir kritis.

Setiap siswa harus mampu membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya,

sedangkan guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan

memberi kesempatan siswa untuk menemukan dan menetapkan ide-ide
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mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar menggunakan strategi

mereka sendiri untuk belajar. Teori ini berkembang dari kerja Pieget,

Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, teori berpikir kritis, dan teori

psikologi kognitif lain. Model pembelajaran yang dapat dipilih adalah

kooperatif, salah satunya model ini adalah menekankan adanya kerjasama

kelompok atau interaksi kelompok. Model pembelajaran kooperatif memiliki

berbagai tipe, dua diantaranya adalah tipe TSTS dan TPS. Kedua model

pembelajaran ini memiliki langkah-langkah yang sedikit berbeda.

Penerapan model pembelajaran TSTS membagi beberapa kelompok yang

anggotanya heterogen dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerjasama,

bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah dan saling

mendorong untuk berprestasi. Metode ini juga melatih siswa untuk

bersosialisasi dengan baik. Model pembelajaran TSTS ini membagi siswa ke

dalam kelompok kecil beranggotakan 4 siswa yang memiliki kemampuan

tinggi, sedang, dan rendah. Sebelum pembelajaran TSTS dilakukan di kelas,

guru meminta kepada siswa untuk mempersiapkan diri dan belajar tentang

materi yang akan dibahas dalam pembelajaran TSTS. Guru memberikan tugas

pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama, setelah

selesai, 2 anggota masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya dan

masing-masing bertemu kedua anggota dari kelompok lain. Selanjutnya 2

orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagi informasi dan hasil

kerja ketamu mereka. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok yang

semula dan melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain.
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Kemudian setiap kelompok membandingkan dan membahas hasil pekerjaan

mereka semua.

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan salah satu upaya agar

belajar secara kelompok dapat berjalan dengan efektif. Model pembelajaran

TPS siswa dibagi dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari

4 orang yang dibagi lagi menjadi 2 pasang. Setiap pasang anggota kelompok

akan membahas masalah yang berbeda. Kemudian masing-masing anggota

dalam pasangan tersebut bertukar pasangan untuk bertukar informasi tentang

masalah yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Setelah setiap anggota

mengetahui semua masalah dari pasangannya, mereka  kembali kepada

pasangan awalnya masing-masing. Kemudian semua anggota kelompok

mendiskusikan semua masalah untuk menemukan penyelesainnya dan

menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut.

3. Rata-rata Sikap Tanggungjawab Siswa Pada Mata Pelajaran IPS

Terpadu Yang Menggunakan Model Kooperatif Tipe TSTS Lebih Tinggi

dibandingkan Tipe TPS

Sikap sosial tanggungjawab siswa pada kelas TSTS akan berbeda dengan

kelas TPS. Perbedaan hasil belajar pada sikap tanggungjawab siswa terjadi

karena dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran yang berbeda pada

kelas eksperiman dan kelas kontrol, pada kelas eksperimen diterapkan model

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray dan pada kelas eksperimen diterapkan

model pembelajaran Think Pair Share selama 6 kali pertemuan pada masing-

masing kelas.
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TSTS merupakan pembelajaran berkelompok yang terdiri dari empat orang

dengan konsep dua tinggal dan dua berkunjung dan sudah memiliki

tanggungjawab masing-masing. Langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif tipe TSTS meliputi pembagian kelompok secara heterogen

beranggotakan empat orang lalu guru membagikan tugas untuk didiskusikan

pada kelompok masing-masing. Pada saat diskusi, siswa saling bertukar ide

dalam memecahkan masalah. Di tahap ini, siswa dituntun untuk

mengembangkan kemampuan berpikir karena siswa bekerjasama mencoba

menghubungkan ide-ide yang didapat dari masing-masing siswa. Setelah

selesai berdiskusi, dua orang dari setiap kelompok berkunjung ke kelompok

lain untuk mendapatkan informasi dari kelompok yang akan dikunjungi.

Selanjutnya dalam kunjungan ke kelompok lain, siswa yang dikunjungi

bertanggung jawab menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kepada tamu

yang berkunjung. Apabila telah selesai, dua orang yang bertugas sebagai tamu

kembali kekelompok masing-masing kemudian membahas serta mencocokkan

hasil kerja dan informasi yang diperoleh.

Berbeda dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS yang menekankan

pada kemampuan berpikir dan bekerja sama. Dalam pembelajaran ini, guru

menyampaikan isi materi secara garis besar diawal proses pembelajaran.

Kemudian guru akan melontarkan permasalahan yang harus dipikirkan (think)

oleh setiap siswa. Pada tahap ini siswa membangun pemahamannya secara

mandiri, menggunakan pemahaman yang telah ia miliki sebelumnya. Dengan

adanya tahap ini maka siswa akan lebih siap dalam berdiskusi karena telah

memiliki bahan untuk didiskusikan bersama pasangannya. Pada tahap pair,
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siswa mendiskusikan hasil pemikirannya di tahap think. Pada tahap ini, siswa

lebih aktif dan efektif dalam menyampaikan pendapatnya karena anggota

kelompok hanya terdiri dari 2 orang tidak ada siswa yang hanya berperan

sebagai penonton diskusi. Tahap pair, membantu siswa untuk menggali

kemampuan komunikasi matematisnya. Secara bersama-sama, setiap pasang

siswa yang telah bergabung dapat mengemukakan jawaban mereka yang

berdasarkan pemikiran bersama untuk memberikan solusi yang tepat terhadap

masalah yang diberikan. Tahapan terakhir adalah share, siswa saling berbagi

ide dari hasil diskusi kelompoknya. Tahap akhir dari pembelajaran kooperatif

tipe TPS ini dapat membuat siswa melihat kesamaan konsep yang

diungkapkan dengan cara yang berbeda. Cara seperti ini menuntut tanggung

jawab masing-masing siswa lebih besar dan kesempatan untuk mengandalkan

siswa lain dapat dihindari.

4. Rata-rata Sikap Kerjasama Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Yang Menggunakan Model Kooperatif Tipe TSTS Lebih Tinggi

dibandingkan Tipe TPS

Model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil

belajar siswa, pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat

memaksimalkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan meskipun ada

faktor lain yang ikut menentukan. Belajar yang terbaik adalah mengalami

sendiri, dalam mengalami sendiri itu si pelajar menggunakan panca indera.

Adapun hal-hal yang pokok dalam belajar adalah bahwa belajar membawa

perubahan (dalam arti behavioral changes, actual, maupun potensial, bahwa
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perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru, bahwa

perubahan itu terjadi karena usaha sengaja atau disengaja). Bagi siswa agar

benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus

bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya,

berusaha dengan susah payah menemukan ide-ide, serta mampu berpikir

kritis.

Setiap siswa harus mampu membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya,

sedangkan guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan

memberi kesempatan siswa untuk menemukan dan menetapkan  ide-ide

mereka  sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar menggunakan strategi

mereka sendiri untuk belajar. Teori ini berkembang dari kerja Pieget,

Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, teori berpikir kritis, dan teori

psikologi kognitif lain. Model pembelajaran yang dapat dipilih adalah

kooperatif, salah satunya model ini adalah menekankan adanya kerjasama

kelompok atau interaksi kelmpok.Model pembelajaran kooperatif memiliki

berbagai tipe, dua diantaranya adalah tipe TSTS dan TPS. Kedua model

pembelajaran ini memiliki langkah-langkah yang sedikit berbeda.

Perbedaan hasil belajar pada sikap kerjasama siswa dapat dipengaruhi oleh

penggunaan model pembelajaran yang berbeda pada kelas eksperiman dan

kelas dan kontrol, pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran tipe

Two Stay Two Stray dan pada kelas eksperimen diterapkan model

pembelajaran Think Pair Share selama 6 kali pertemuan pada masing-masing

kelas. Proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah

model pembelajaran yang diterapkan.



39

5. Rata-rata Sikap Percaya Diri Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Yang Menggunakan Model Kooperatif Tipe TSTS Lebih Tinggi

dibandingkan Tipe TPS

Model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil

belajar siswa, pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat

memaksimalkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan meskipun ada

faktor lain yang ikut menentukan. Belajar yang terbaik adalah mengalami

sendiri, dalam mengalami sendiri itu si pelajar menggunakan panca indera.

Melalui model pembelajaran Two Stay Two Stray siswa bekerjasama dalam

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Pada setiap kelompok untuk

didiskusikan dan dikerjakan bersama. Setelah selesai, 2 anggota masing-

masing kelompok meninggalkan kelompoknya dan bertamu kekelompok lain,

dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagi informasi dan

hasil kerja mereka ketamu mereka. Apabila sudah jelas, tamu mohon diri dan

kembali kekelompok yang semula dan melaporkan apa yang mereka temukan

dari kelompok lain. Setiap kelompok kemudian membandingkan dan

membahas hasil pekerjaan mereka dan mempresentasikan hasil di depan kelas

dengan penuh percaya diri dan tanpa ragu-ragu dan menerima semua pendapat

kelompok lain.

6. Rata-rata Sikap Santun Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Yang

Menggunakan Model Kooperatif Tipe TSTS Lebih Tinggi dibandingkan

Tipe TPS

Model pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil



40

belajar siswa, pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat

memaksimalkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan meskipun ada

faktor lain yang ikut menentukan. Belajar yang terbaik adalah mengalami

sendiri, dalam mengalami sendiri itu si pelajar menggunakan panca indera.

Adapun hal-hal yang pokok dalam belajar adalah bahwa belajar membawa

perubahan (dalam arti behavioral changes, actual, maupun potensial,bahwa

perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru, bahwa

perubahan itu terjadi karena usaha sengaja atau disengaja). Bagi siswa agar

benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus

bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya,

berusaha dengan susah payah menemukan ide-ide, serta mampu berpikir kritis.

Setiap siswa harus mampu membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya,

sedangkan guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan

memberi kesempatan siswa untuk menemukan dan menetapkan  ide-ide

mereka  sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar menggunakan strategi

mereka sendiri untuk belajar. Teori ini berkembang dari kerja Pieget,

Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, teori berpikir kritis, dan teori

psikologi kognitif lain. Model pembelajaran yang dapat dipilih adalah

kooperatif, salah satunya model ini adalah menekankan adanya kerjasama

kelompok atau interaksi kelompok. Model pembelajaran kooperatif memiliki

berbagai tipe, dua diantaranya adalah tipe TSTS dan TPS. Kedua model

pembelajaran ini memiliki langkah-langkah yang sedikit berbeda.

Melalui model pembelajaran Two Stay Two Stray siswa dituntut untuk mampu
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Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

berinteraksi dengan lingkungan sosial. Kemampuan berkomunikasi yang baik,

menggunakan bahasa yang baku dan santun, sangat diperlukan untuk

menginformasikan solusi yang mereka temukan dalam pemecahan masalah.

Norma kesopanan atau kesantunan bersifat relatif artinya norma yang

dianggap santun atau sopan pada tempat dan waktu tertentu biasa dianggap

berbeda pada tempat dan waktu yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan paradigma penelitian

sebagai berikut.

D. HIPOTESIS

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pikir

yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan sikap sosial siswa yang pemebelajarannya menggunakan

model pembelajaran Two Stay Two Stray dibandingkan dengan yang

pembelajarannya menggunakan model Think Pair Share.

Model
Pembelajaran

Model TSTS

Model TPS

Sikap Sosial

1. Jujur
2. Tanggung

jawab
3. Kerjasama
4. Percaya Diri
5. Santun
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2. Rata-rata sikap jujur siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan dengan yang

pembelajarannya menggunakan model Think Pair Share.

3. Rata-rata sikap tanggung jawab siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan dengan

yang pembelajarannya menggunakan model Think Pair Share.

4. Rata-rata sikap kerjasama siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan dengan yang

pembelajarannya menggunakan model Think Pair Share.

5. Rata-rata sikap percaya diri siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan dengan

yang pembelajarannya menggunakan model Think Pair Share.

6. Rata-rata sikap santun siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan dengan yang

pembelajarannya menggunakan model Think Pair Share.


