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ABSTRAK
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MEMPERHATIKAN KECERDASAN INTERPERSONAL DAN
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PELAJARAN 2015/2016

Oleh

Fitri Mareta

Penelitian betujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran yang
menggunakan model kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan tipe Time
Token untuk meningkatkan keterampilan sosial dengan memperhatikan
kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimen semu dengan pendekatan komparatif yang dilakukan
terhadap dua kelas sampel yang dipilih dengan metode cluster random sampling.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi,
wawancara, dokumentasi, dan skala psikologi. Pengujian hipotesis menggunakan
analisis varians dua jalan dan t-test dua sampel independen.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh temuan penelitian sebagai berikut:
1. terdapat perbedaan keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dibandingkan
model pembelajaran kooperatif tipe Time Token,

2. terdapat perbedaan keterampilan sosial  antara siswa yang memiliki
kecerdasan interpersonal dengan siswa yang memiliki kecerdasan
intrapersonal,

3. terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan  kecerdasan interpersonal
dan kecerdasan intrapersonal siswa terhadap keterampilan sosial,

4. kerampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) lebih efektif dibandingkan dengan
yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token bagi
siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal,

5. keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Time Token lebih efektif dibandingkan dengan yang



menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
(TSTS) bagi siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal,

6. keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan interpersonal lebih tinggi
dibandingkan dengan yang kecerdasan intrapersonal dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS),

7. keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan interpersonal lebih rendah
dibandingkan dengan yang kecerdasan intrapersonal dengan menggunakan
model  pembelajaran tipe Time Token.

Kata kunci: kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, keterampilan
sosial, time token, TSTS
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kunci majunya suatu bangsa. Bangsa yang

maju dan cerdas sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

Demikian pula untuk menjawab segala tantangan hidup, perubahan yang

cepat, tuntutan di masyarakat, dan kemajuan teknologi dapat tercapai

melalui pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses upaya yang dilakukan

secara sadar dan sengaja untuk membina dan mengembangkan kepribadian

serta kemampuan dasar anak didik untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Hal ini senada dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional

yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Republik Indonesia tahun

1945, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan tidak

hanya berorientasi kepada aspek kognitif, melainkan menyangkut tiga

dimensi taksonomi pendidikan yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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Senada dengan yang diungkapkan oleh Benjamin S. Bloom dalam Jihad dan

Haris (2008: 28) mencakup ke dalam tiga ranah (domain), yaitu:

a. domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa
dan kecerdasan logika-matematika),

b. domain afektif (sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan
antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan
emosional), dan

c. domain psikomotorik (keterampilan atau yang mencakup kecerdasan
kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal).

Saat ini banyak pendidik yang masih memperhatikan hasil belajar

berdasarkan ranah kognitif saja dan kurang memperhatikan hasil belajar

ranah afektif dari siswa.

Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki

kecenderungan pada ranah afektif, karena tidak hanya membekali peserta

didik dengan pengetahuan sosial, melainkan juga berupaya untuk membina

dan mengembangkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang

memiliki keterampilan sosial serta kepedulian sosial. Hal ini sesuai dengan

tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menurut Trianto (2010: 176),

yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun

yang menimpa masyarakat.

Tujuan mata pelajaran IPS di Indonesia tingkat SMP dan MTs, menurut

Zubaedi (2011: 289), yakni:
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1) mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian,
keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan (atau konsep-konsep
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan),

2) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan inkuiri,
pemecahan masalah, dan keterampilan sosial,

3) membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan
(serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa),

4) memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetensi, dan bekerjasama
dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala lokal, nasional,
maupun internasional.

Melalui mata pelajaran IPS Terpadu ini, diharapkan siswa tidak hanya

menguasai ranah kognitif saja melainkan juga ranah afektif. Ranah afektif

berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu

menjadi insan yang beretika, bermoral, dan mampu berinteraksi dengan

masyarakat, sehingga ranah afektif berkaitan dengan keterampilan sosial.

Keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam bersosialisasi

dan berinteraksi antarsesama manusia, baik dalam hal berkomunikasi

maupun bertingkah laku dengan orang lain. Hal ini juga sesuai dengan

pendapat dari Cartledge dan Milbum dalam Maryani (2011: 17) yang

menyatakan bahwa: “Keterampilan sosial merupakan perilaku yang dapat

dipelajari, karena memungkinkan individu dapat berinteraksi,

mempengaruhi respon positif dan negatif. Keterampilan ini sangat

dibutuhkan di kehidupan yang akan datang dalam menjalani hubungan sosial

di masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru mata pelajaran IPS Terpadu

Kelas VII di SMP Negeri 7 Bandar Lampung terdapat beberapa

permasalahan sebagai berikut.
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Tabel 1. Keterampilan Sosial yang Tampak pada Siswa

No Indikator Fakta di Lapangan
1 Keterampilan

bergiliran/berbagi
Pada saat diskusi, pembelajaran
didominasi oleh siswa yang aktif
atau sebaliknya siswa cenderung
hanya diam tanpa memberikan
pendapat

2 Kemampuan menghargai Ketika salah satu kelompok
sedang persentasi, siswa dari
kelompok lain cenderung tidak
menyimak

3 Membantu/menolong orang
lain

Pada saat pelajaran berkelompok,
masih banyak siswa yang enggan
membantu teman yang mengalami
kesulitan dalam pembelajaran

4 Bersungguh-
sungguh/mengikuti petunjuk

Masih banyak siswa yang
mengobrol, main handphone, dan
tidur - tiduran di kelas, sehingga
kurang memperhatikan materi
yang disampaikan

5 Mengontrol emosi Pada saat diskusi, siswa belum
dapat mengontrol emosi jika ada
teman yang berbeda pendapat

6 Kemampuan menyampaikan
pendapat

Pada saat diskusi, masih banyak
siswa yang belum berani untuk
menyampaikan pendapat,
gagasan/ide, dan bertanya

7 Kemampuan menerima
pendapat

Pada saat diskusi, siswa yang
diberikan pendapat seringkali
mencibir

Sumber: Wawancara kepada guru mata pelajaran IPS Terpadu Kelas VII

Berdasarkan data yang diperoleh masih terdapat beberapa permasalahan

keterampilan sosial siswa di kelas VII yang masih tergolong rendah. Selain

itu, menurut hasil wawancara kepada guru bidang studi sebagian besar yang

membuat keributan di kelas seperti mengobrol, malas, nakal, dan memiliki

sikap negatif lainnya terhadap mata pelajaran adalah siswa dari golongan

bina lingkungan. Program bina lingkungan adalah program dimana siswa

yang menjadi siswa sekolah tersebut berasal dari lingkungan sekitar.
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Penerimaan siswa baru ini dibagi menjadi 2 golongan, yang pertama

golongan bina lingkungan sebesar 60% dan yang kedua golongan umum

sebesar 40%. Hal ini menjadi salah satu alasan sulitnya guru untuk menilai

pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial siswa. Selain itu, model

pembelajaran yang sering diterapkan adalah model konvensional dan diskusi

sederhana. Umumnya model konvensional yang digunakan adalah dengan

metode ceramah. Metode ini menghasilkan komunikasi yang searah, yaitu

proses penyampaian informasi dari pengajar kepada peserta didik.

Penerapan metode ceramah ini, siswa menjadi tidak aktif dalam proses

pembelajaran dan inisiatif siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru

berkurang karena guru cenderung mendominasi kelas (teacher centered)

sehingga siswa sering mengalami kebosanan dan kurang termotivasi dalam

mengikuti proses pembelajaran.

Salah satu faktor yang penting dalam proses pembelajaran adalah metode

mengajar. Metode mengajar erat kaitannya dengan model pembelajaran.

Mengingat pentingnya keterampilan sosial bagi siswa, maka diperlukan

model pembelajaran yang sesuai dan dapat mengembangkan keterampilan

sosial siswa, salah satunya adalah 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. Berdasarkan pendapat Rusman, model pembelajaran kooperatif

lebih melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat
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lebih aktif dan dapat berperan lebih dominan dibandingkan guru. 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. Tiap-tiap model pembelajaran memiliki

langkah-langkah, kelebihan, serta kekurangan masing-masing. Pemilihan

model pembelajaran yang dipakai oleh guru harus disesuaikan dengan

keefektifan dari model pembelajaran tersebut untuk diterapkan selama

proses pembelajaran yang tepat sangat menunjang keberhasilan siswa dalam

hal keterampilan sosial.

Model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan pendidik yaitu model

pembelajaran two stay two stray dan time token. Model pembelajaran two

stay two stray merupakan model pembelajaran yang menekankan pada

terjalinnya kerjasama dan tanggung jawab antaranggota kelompok,

antaranggota kelompok saling mengembangkan pengetahuan dan saling

membelajarkan serta semua siswa yang menjadi anggota kelompok akan

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Senada dengan yang diungkapkan

oleh Lie dalam Huda (2014: 207) bahwa:

“Model pembelajaran two stay two stray merupakan model pembelajaran
yang dikembangkan oleh Spencer Kagan, dimana struktur ini merancang
sebuah pembelajaran kelompok dengan cara siswa bekerjasama dalam
kelompok belajar yang heterogen yang masing-masing kelompok terdiri dari
empat orang dan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri,
bertanggungjawab terhadap persoalan yang ditemukan dalam
pembelajaran”.
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Sesuai dengan penjelasan tersebut maka model pembelajaran two stay two

stray menekankan pada kerjasama dan interaksi antaranggota kelompok

sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Model

pembelajaran ini juga sesuai dengan KD yang akan disampaikan, yaitu

mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk serta mendeskripsikan

gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya

terhadap kehidupan.

Model pembelajaran time token adalah model pembelajaran berkelompok

yang dibuat untuk menambah keaktifan siswa karena model pembelajaran

ini menuntut setiap siswa untuk menyampaikan gagasan dan pendapat

dengan menggunakan kartu bicara. Adanya kartu bicara dapat membuat

peran siswa dalam berbicara lebih merata sehingga tidak ada siswa yang

mendominasi berbicara di dalam kelas dan tidak ada siswa yang diam sama

sekali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Huda (2014: 239) bahwa:

“Strategi pembelajaran time token merupakan salah satu contoh kecil dari
penerapan pembelajaran demokratis di sekolah. Sepanjang proses belajar,
aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama. Dengan kata lain mereka
selalu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Model
pembelajaran ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan
keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembelajaran atau diam
sama sekali”.

Berdasarkan pendapat Huda, model pembelajaran time token diduga dapat

melatih dan mengembangkan keterampilan sosial. Model pembelajaran ini

juga sesuai dengan KD yang akan disampaikan, yaitu mendeskripsikan

kondisi geografis dan penduduk serta mendeskripsikan gejala-gejala yang

terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap kehidupan.
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Selain model pembelajaran, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan

intrapersonal diduga memiliki peranan terhadap keterampilan sosial siswa.

Hal ini dapat terjadi karena siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal

dapat berinteraksi dengan orang lain serta memahami perasaan orang lain.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bahaudin (2007: 19-20), kecerdasan

interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain dan terampil

dalam kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain, singkatnya

kecerdasan interpersonal adalah bagaimana manusia dapat saling memahami

satu sama lain yang juga mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi.

Begitu pula untuk kecerdasan intrapersonal maka siswa dapat memahami

dirinya sendiri, mandiri, dan memiliki rasa percaya diri. Senada dengan yang

diungkapkan oleh Lwin (2008: 233), kecerdasan intrapersonal adalah

kecerdasan mengenai diri sendiri. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk

memahami diri sendiri dan bertanggungjawab atas kehidupannya sendiri.

Oleh karena itu, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal juga

perlu diperhatikan oleh pendidik guna melatih keterampilan sosial siswa.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti hendak

melakukan kegiatan penelitian dengan judul : “Efektivitas Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan Tipe

Time Token untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial dengan

Memperhatikan Kecerdasan Interpersonal dan Kecerdasan

Intrapersonal Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VII SMP

Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dikemukakan di atas,

maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan

belajar siswa adalah sebagai berikut.

1. Ranah afektif belum terlalu diperhatikan dibandingkan dengan ranah

kognitif.

2. Keterampilan sosial siswa masih cenderung rendah, hal ini sesuai dengan

hasil wawancara dengan guru mata pelajaran dan siswa kelas VII.

3. Model pembelajaran yang sering diterapkan adalah model pembelajaran

konvensional dan diskusi sederhana.

4. Pembelajaran masih didominasi pada guru (teacher centered).

5. Kurangnya keaktifan siswa selama proses belajar berlangsung.

6. Kurangnya inisiatif siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru.

7. Masih banyak siswa yang merasa bosan dalam mengikuti proses

pembelajaran.

8. Masih banyak siswa yang kurang termotivasi dalam mengikuti proses

pembelajaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka

pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian perbandingan

antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray

(TSTS) dengan tipe Time Token dengan memperhatikan pengaruh variabel
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moderator yaitu  kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal

siswa terhadap keterampilan sosial siswa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain.

1. Apakah ada perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray

(TSTS) dibandingkan dengan tipe Time Token pada mata pelajaran IPS

Terpadu?

2. Apakah ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal dengan siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu?

3. Apakah ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal terhadap

keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu?

4. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) lebih

efektif dibandingkan pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Time Token pada siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu?

5. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Time Token lebih efektif

dibandingkan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran
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kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) pada siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu?

6. Apakah keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal pada model pembelajaran kooperatif tipe Two

Stay Two Stray (TSTS) pada mata pelajaran IPS Terpadu?

7. Apakah keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu yang

memiliki kecerdasan interpersonal lebih rendah dibandingkan dengan

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal pada model pembelajaran

kooperatif tipe Time Token pada mata pelajaran IPS Terpadu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray

(TSTS) dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Time

Token.

2. Mengetahui perbedaan keterampilan sosial siswa antara siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal dengan siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu.

3. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal siswa terhadap keterampilan

sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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4. Mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay

Two Stray (TSTS) pada siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal

untuk meningkatkan keterampilan sosial pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

5. Mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token

pada siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal untuk meningkatkan

keterampilan sosial pada mata pelajaran IPS Terpadu.

6. Mengetahui keterampilan sosial antara siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal dengan  siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Two Stay Two Stray (TSTS).

7. Mengetahui keterampilan sosial antara siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal dengan  siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Time Token.

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas,

maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang pendidikan dan menambah konsep-

konsep teoritis kepada guru dan calon guru mengenai model

pembelajaran.
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b. Dapat menjadi sumber referensi untuk perpustakaan dan bagi semua

pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih

mendalam mengenai permasalahan yang terkait.

c. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang

diterima selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi kepada guru dan calon guru dalam memilih

model pembelajaran yang tepat dan efektif sehingga dapat

meningkatkan keterampilan sosial siswa ke arah yang lebih baik.

b. Memberikan tambahan wawasan bagi siswa untuk meningkatkan

keterampilan sosial melalui model pembelajaran yang melibatkan

siswa (student centered).

c. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam usaha meningkatkan

kualitas peserta didik.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII D dan VII E

semester genap yang terdiri dari 78 siswa.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan model pembelajaran

kooperatif tipe Time Token sebagai variabel independen, dengan
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kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal sebagai variabel

moderator, dan keterampilan sosial sebagai variabel dependen.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 7 Bandar

Lampung.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian adalah pelaksanaan penelitian pada

tahun 2015/2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan IPS

Terpadu.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan kecenderungan perubahan pada diri manusia baik

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik selama proses pertumbuhan

yang dapat diamati, diubah, dan dikontrol. Hal ini diungkapkan oleh

Winkel dalam Riyanto (2010: 5), bahwa belajar adalah suatu aktivitas

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam

pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap. Perubahan ini

bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Pengertian belajar

berkaitan dengan teori belajar. Teori belajar itu antara lain:

1) Teori Belajar Aliran Behavioristik

Menurut behaviorisme reaksi yang begitu kompleks akan

menimbulkan tingkah laku. Tokoh-tokoh aliran behavioristik

diantaranya adalah Edward L. Thorndike, J. B. Watson, Clarh Hull,

Edwin Guthri, dan B. F. Skinner. Mereka ini sering disebut

“contemporary behaviorist” atau juga disebut “S-R psychologist”.

Mereka berpendapat, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan
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oleh ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari

lingkungan. Perkembangan aliran behavioristik banyak

memunculkan teori belajar, yang secara garis besar dikelompokkan

pada dua teori belajar, yaitu teori belajar conditioning dan teori

belajar connectionism.

Teori belajar Thorndike disebut “connectionism” karena belajar

merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus

dan respon. Teori ini sering pula disebut Trial and Error dalam

rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Ciri-ciri

belajar dengan Trial and Error adalah ada motif pendorong

aktivitas, ada berbagai respons terhadap situasi, ada eliminasi

respons yang gagal/salah, dan ada kemajuan reaksi mencapai

tujuan. Berdasarkan hasil penelitiannya, Thorndike dalam Riyanto

(2010: 6) menemukan hukum-hukum sebagai berikut.

1. Law of Readiness, yaitu kesiapan untuk bertindak itu timbul
karena penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan
memberikan kepuasan.

2. Law of Exercise and Repetation, sesuatu itu akan sangat kuat
bila sering dilakukan diklat dan pengulangan.

3. Law of Effect,yaitu perbuatan yang diikuti dengan
dampak/pengaruh yang memuaskan cenderung ingin diulangi
lagi dan yang tidak mendatangkan kepuasan cenderung untuk
dilupakan.

Menurut hasil penelitian tersebut, proses belajar melalui proses

Trial and Error (mencoba-coba dan mengalami kegagalan), dan

Law of Effect merupakan segala tingkah laku yang berakibatkan

suatu keadaan yang memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi)

akan diingat dan dipelajari sebaik-baiknya.
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Ivan Pavlov juga menghasilkan teori belajar yang disebut classical

conditioning (upaya pembiasaan), yang merupakan sebuah

prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan

stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Teori ini disebut juga

respondent conditioning (pembiasaan yang dituntut).

John B. Watson mengembangkan teori belajar berdasarkan hasil

penelitian Pavlov.

Watson dalam Dalyono (2012: 32) berpendapat bahwa: “Belajar
merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon
bersyarat melalui stimulus pengganti. Manusia dilahirkan dengan
beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta,
dan marah. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan-
hubungan stimulus respon baru melalui conditioning”.

Menurut teori conditioning, belajar itu merupakan suatu proses

perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat (condition)

yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam

belajar menurut teori conditioning adalah latihan yang kontinyu.

Teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia juga

merupakan hasil conditioning, yaitu hasil latihan atau kebiasaan

bereaksi terhadap syarat atau perangsang tertentu yang dialami

dalam kehidupannya.

E.R . Guthrie memperluas penemuan Watson tentang belajar, yang

mengemukakan bagaimana cara atau metode untuk mengubah

kebiasaan yang kurang baik berdasarkan teori conditioning ini.

Menurut Guthrie dalam Djaali (2008: 87) menyatakan bahwa untuk

menggunakan kebiasaan yang tidak baik harus dilihat dari rentetan
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deretan unit-unit tingkah lakunya, kemudian diusahakan untuk

menghilangkan unit yang tidak baik atau menggantinya dengan

yang lain atau yang seharusnya.

B.F. Skinner menciptakan teori pembiasaan perilaku respon

(Operant Conditioning) untuk menanggapi teori Stimulus-Respons

(S-R) yang dikembangkan oleh J. B. Watson. Skinner juga

memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan

respons. Perbedaannya Skinner membuat perincian lebih jauh.

Skinner membedakan dua macam respons, yaitu.
a. Respondent Response

Respondent response merupakan respons yang ditimbulkan
oleh parangsang tertentu, misalnya keluarnya air liur setelah
melihat makanan tertentu, dan umumnya perangsang yang
demikian itu mendahului respons yang ditimbulkan.

b. Operant Response
Operant response, yaitu respons yang timbul dan
berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang
yang demikian disebut reinforcing stimuli atau reinforce,
karena perangsang itu memperkuat respons yang telah
dilakukan oleh organisme. Misalnya, seorang anak yang belajar
melakukan perbuatan lalu mendapatkan hadiah, maka ia
menjadi lebih giat belajar (responsnya menjadi lebih
intensif/kuat).

(Djaali, 2008: 88)

Kenyataannya bahwa jenis respons pertama (respondent response)

sangat terbatas pada manusia, dan jenis respons kedua (operant

response) merupakan bagian terbesar dari tingkah laku manusia

dan kemungkinan untuk memodifikasinya hampir tidak terbatas.

Oleh karena itu, Skinner lebih memfokuskan pada jenis tingkah

laku yang kedua. Skinner menganggap reward atau reinforcement

sebagai faktor terpenting dalam proses belajar, serta tujuan
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psikologi adalah meramal dan mengontrol tingkah laku. Jadi,

operant conditioning merupakan situasi belajar di mana suatu

respons dibuat lebih kuat akibat reinforcement langsung.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip behaviorisme adalah:

(1) objek psikologi adalah tingkah laku; (2) semua bentuk tingkah

laku dikembalikan kepada respon; (3) perubahan tingkah laku

sebagai hasil dari pengalaman; (4) menggunakan metode

pelatihan/pembiasaan; (5) semakin kuat bila diberikan penguatan

(reinforcement); dan (6) perubahan terjadi melalui S-R.

2) Teori Belajar Aliran Kognitif

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya

sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih

dari itu belajar melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks.

Teori ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses

informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir,

menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang

baru dengan pengetahuan yang telah ada.

Tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif salah satunya adalah J.

Piaget dan J. Brunner. Fokus perkembangan kognitif Piaget adalah

perkembangan secara alami pikiran pembelajaran melalui anak-

anak sampai dewasa. Piaget memandang bahwa proses berpikir
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sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret

menuju abstrak (Dalyono, 2012: 37). Ia menyimpulkan bahwa daya

pikir atau kekuatan mental yang berbeda usia akan berbeda pula

secara kualitatif.

Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap

tingkah laku seseorang dengan teorinya yang disebut free discovery

learning. Brunner dalam Budiningsih (2008: 40 - 41) mengatakan

bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan

suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh

yang dijumpai dalam kehidupannya. Brunner lebih menekankan

pada kegiatan pembelajaran di mana siswa dapat menemukan

sendiri suatu kesimpulan tertentu.

3) Toeri Belajar Aliran Konstruktivistik

Pandangan klasik yang selama ini berkembang adalah bahwa

pengetahuan secara untuh dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran

siswa. Penelitian pendidikan sains pada tahun-tahun terakhir telah

mengungkapkan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran

seseorang. Pandangan terakhir inilah yang dianut oleh

konstruktivisme.

Kontruktivis berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat
pendidikan, konstruktivisme merupakan suatu aliran yang
berupaya membangun tata susunan hidup kebudayaan yang
bercorak modern. Konstruktivis berupaya membina suatu
konsensus yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan
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tertinggi dalam kehidupan umat manusia. (Jalaludin dalam
Riyanto, 2010: 143)

Menurut teori ini, satu prinsip penting dalam psikologi pendidikan

adalah bahwa guru tidak dapat hanya sekedar memberikan

pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri

pengetahuan dalam benaknya sedikit demi sedikit. Guru dapat

memberikan kemudahan dalam proses ini dengan memberikan

kesempatan siswa untuk menentukan atau menerapkan ide-ide

mereka sendiri untuk belajar.

Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori kontruktivisme

salah satunya adalah J. Piaget dan Vygotsky. Piaget dalam Siregar

(2014: 39) mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan

manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya, proses

pengalaman berjalan secara terus menerus dan setiap kali terjadi

rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Piaget

menekankan teori kontruktivisme pada proses untuk menemukan

teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan.

Konstruktivisme menurut pandangan Vygotsky menekankan pada

pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam

pembentukan pengetahuan. Maka bagi Vygotsky, ada dua prinsip

penting berkenaan dengan teori kontruktivismenya, yaitu:

a. Mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi
sosial terhadap tanda (sign) sampai kepada tukar menukar
informasi dan pengetahuan,

b. Zona of proximal development. Pendidik sebagai mediator
memiliki peran mendorong dan menjembatani siswa dalam
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upayanya membangun pengetahuan, pengertian, dan
kompetensi.

(Santrock, 2007: 390)

Berdasarkan teori ini dikembangkanlah pembelajaran kooperatif,

yaitu siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-

konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah

tersebut dengan temannya.

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri teori kontruktivisme antara

lain: (1) pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri; (2) pengetahuan

tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan

keaktifan murid sendiri untuk menalar; (3) murid aktif

mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi

perubahan konsep ilmiah; dan (4) guru sekedar membantu dan

menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan

lancar.

4) Teori Belajar Aliran Humanistik

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah memanusiakan

manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Ada beberapa tokoh

yang menonjol dalam aliran humanistik seperti Combs, Maslov,

dan Rogers.
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Combs dalam Dalyono (2012: 44 - 45) menyatakan bahwa:

“Apabila kita ingin memahami perilaku orang, kita harus mencoba

memahami dunia persepsi orang itu. Apabila kita ingin mengubah

keyakinan atau pandangan orang itu, perilaku dalamlah yang

membedakan seseorang dari yang lain”. Guru harus mamahami

perilaku siswa dengan mencoba mamahami dunia persepsi siswa

tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus

berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa tersebut.

Teori Maslov didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri individu

ada dua hal:

a) suatu usaha yang positif untuk berkembang

b) kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Dalyono (2012: 46)

Tiap masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut,

tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih

maju untuk menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat

menerima diri sendiri. Rogers dalam Dalyono (2012: 46 - 48)

menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip belajar humanistik yang

penting, diantaranya ialah:

1) manusia itu mempunyai kemampuan untuk belajar secara
alami,

2) belajar yang signifikan terjadi apabila subject matter dirasakan
murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksudnya
sendiri,

3) belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi
mengenai dirinya sendiri, dianggap mengancam dan cenderung
untuk ditolaknya,
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4) tugas-tugas belajar yang mengancam diri adalah lebih mudah
dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari
luar itu semakin kecil,

5) apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat
diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan
terjadilah proses belajar,

6) belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya,
7) belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses

belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu,
8) belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa

seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang
dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari,

9) kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreatifitas
lebih mudah dicapai apabila terutama siswa dibiasakan untuk
mawas diri dan mengeritik dirinya sendiri dan penilaian diri
orang lain merupakan cara kedua yang penting,

10) belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia
modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu
keterbukaan yang terus menerus terhadap pengalaman dan
penyatuannya ke dalam dirinya sendiri mengenai proses
perubahan itu.

Menurut Rogers dapat ditegaskan belajar meliputi: (1) hasrat untuk

belajar; (2) belajar yang berarti; (3) belajar tanpa ancaman; (4)

belajar atas inisiatif sendiri; dan (5) belajar untuk perubahan.

2.1.2 Pengertian Hasil Belajar

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) mengemukakan bahwa: “Hasil

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari segi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar”. Bagi siswa hasil

belajar dapat memberikan informasi tentang sejauh mana mereka

menguasai bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sedangkan
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bagi guru, hasil belajar dapat dijadikan umpan balik pembelajaran

untuk mengetahui efektif tidaknya metode mengajar yang digunakan.

Perubahan tingkah laku merupakan perolehan yang menjadi hasil

belajar. Aspek perubahan tersebut menurut Benjamin S. Bloom dalam

Jihad dan Haris (2008: 28) mencakup ke dalam tiga ranah (domain),

yaitu:

a. domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan
bahasa dan kecerdasan logika-matematika),

b. domain efektif (sikap dan nilai yang mencakup kecerdasan
antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain
kecerdasan emosional), dan

c. domain psikomotorik (keterampilan atau yang mencakup
kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan
musikal).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Dimyati dan Mudjiono (2006:

4) bahwa hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran

dan dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat

diukur, seperti nilai raport atau nilai ijazah. Sedangkan dampak

pengiring adalah hasil terapan, seperi sifat dan keterampilan. Menurut

Slameto (2010: 54), hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 2 faktor,

yaitu:

a. faktor internal (faktor dari dalam diri siswa)
faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi 3 faktor,
yakni:
1) faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan dan faktor cacat tutbuh,
2) faktor psikologis yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat,

motif, kematangan, dan kesiapan,
3) faktor kelelahan yaitu faktor kelelahan jasmani dan kelelahan

rohani,
b. faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa)

faktor yang berasal dari luar diri siswa sendiri terdiri dari tiga
faktor, yakni:
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1) faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik, relasi
antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi
keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan,

2) faktor sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pembayaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran,
keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah,

3) faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat,
media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan
masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar merupakan hasil dari proses pembelajaran yang dijadikan

sebagai tolak ukur keberhasilan bagi siswa dan ketercapaian tujuan

pembelajaran bagi guru. Seorang siswa dikatakan berhasil dalam

belajar jika mengalami peningkatan dalam aspek kognitif

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).

2.1.3 Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk bergaul dengan

orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk

sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri, mereka butuh interaksi

dengan manusia lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan

hidupnya, interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki

oleh manusia.

Menurut Maryani (2011: 18), keterampilan sosial 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 kerja sama.
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Sedangkan Cartledge dan Milburn dalam Maryani (2011: 17)

menyatakan bahwa keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu

dipelajari, karena memungkinkan individu untuk dapat berinteraksi,

memperoleh respon positif atau negatif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa

keterampilan sosial merupakan kemampuan berinteraksi baik dilihat

dari bentuk perilaku maupun dalam bentuk komunikasi dengan orang

lain sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, dimana

keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Jadi,

keterampilan sosial sangat penting untuk dipelajari peserta didik

karena dapat membantu siswa dalam menguasai materi yang

disampaikan melalui interaksi dengan teman yang lain dengan saling

berbagi pengetahuan, saling bekerjasama dalam menyelesaikan

persoalan, serta saling memberikan respon, seperti menyampaikan

pendapat, menyanggah, maupun menanggapi.

Menurut Thalib (2010: 159), seseorang memiliki keterampilan sosial

yang tinggi apabila di dalam dirinya memiliki keterampilan sosial yang

terdiri dari sejumlah sikap diantaranya:

1. kemampuan berkomunikasi
2. menjalin hubungan dengan orang lain
3. menghargai diri sendiri dan orang lain
4. mendengarkan pendapat atau keluhan orang lain
5. memberi atau menerima umpan balik (feedback)
6. memberi atau menerima kritik
7. bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku
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Keterampilan sosial memuat aspek-aspek keterampilan untuk hidup

dan bekerja sama, keterampilan untuk mengontrol diri dan orang lain,

keterampilan untuk saling berinteraksi antar yang satu dengan yang

lain, saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga tercipta suasana

yang menyenangkan bagi setiap anggota dari kelompok itu.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan sosial antara

lain faktor internal, faktor eksternal, dan faktor eksternal dan internal.

Natawidjaya dalam Adistyasari (2013: 13-14) menjelaskan bahwa:

“Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki manusia sejak
dilahirkan yang meliputi kecerdasan, bakat khusus, jenis kelamin, dan
sifat-sifat kepribadiannya. Faktor luar yaitu yang dihadapi oleh
individu pada waktu dan setelah anak dilahirkan serta terdapat pada
lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan
masyarakat. Faktor internal eksternal adalah faktor yang terpadu antara
faktor luar dan dalam yang meliputi sikap, kebiasaan, emosi, dan
kepribadiaan”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, keterampilan sosial pada peserta

didik bisa didapat dari faktor peserta didik itu sendiri, faktor dari luar

dan gabungan antara faktor dari dalam diri peserta didik dan faktor

luar. Faktor dari dalam diri peserta didik sudah ada sejak dilahirkan

yang sudah terbentuk sejak awal dan bisa dikembangkan. Faktor dari

luar terbentuk karena pengaruh dan dorongan dari lingkungan. Faktor

internal eksternal, dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor dari

dalam maupun faktor dari luar yang saling mempengaruhi, yaitu

kecerdasan dan bakat dari dirinya sendiri serta pengaruh yang didapat

dari luar, sehingga keterampilan sosial penting bagi peserta didik untuk

dikembangkan di sekolah.
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Laura Cadler dalam Maryani (2011: 19) menjelaskan bahwa:

“Keterampilan sosial sangat diperlukan dan harus jadi prioritas dalam
mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar mengembangkan
keterampilan akademik. Hal yang penting dalam mengembangkan
keterampilan sosial adalah mendiskusikan sesama guru atau orang tua
tentang keterampilan sosial apa yang harus menjadi prioritas, memilih
salah satu keterampilan sosial, memaparkan pentingnya keterampilan
sosial, mempraktikan, merefleksi dan seterusnya sampai betul-betul
terkuasai oleh peserta didik”.

Keterampilan sosial juga perlu dijadikan pertimbangan bagi pendidik

karena pengembangan potensi tidak hanya terpaku pada keterampilan

akademik siswa namun ketreampilan sosial siswa juga penting untuk

dikembangkan, sehingga siswa tidak hanya menguasai materi

pembelajaran tetapi juga dapat berkomunikasi dengan baik melalui

diskusi, serta dapat berbagi pengetahuan dan mengungkapkan

pendapat.

Maryani (2011: 21), keterampilan sosial dapat dicapai melalui sebagai

berikut.

1) Proses pembelajaran
Dalam menyampaikan materi guru mempergunakan berbagai
metode misalnya bertanya, diskusi, bermain peran, investigasi,
kerja kelompok, atau penugasan. Sumber pembelajaran dapat
mempergunakan lingkungan sekitar.

2) Pelatihan
Guru membiasakan siswa untuk selalu memenuhi aturan main yang
telah ditentukan, misalnya memberi salam, berbicara dengan
sopan, mengajak mengunjungi orang kena musibah/sakit, atau kena
bencana, datang ke panti asuhan dan sebagainya.

3) Penilaian berbasis portofolio atau kinerja
Penilaian tidak hanya diperoleh dari hasil tes, tetapi juga hasil dari
perilaku dan budi pekerti siswa.

Keterampilan sosial peserta dapat dikembangkan di kelas, salah

satunya melalui proses pembelajaran. Guru dapat mempergunakan
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berbagai metode, salah satunya adalah diskusi. Pengembangkan

keterampilan sosial melalui diskusi kelompok hendaknya dipenuhi

persyaratan seperti yang dikemukakan oleh Maryani (2011: 21)

sebagai berikut:

1) suasana yang kondusif
2) cipatakan rasa aman dan nyaman pada setiap orang
3) kepemimpinan yang mendukung dan melakukan secara bergiliran
4) perumusan tujuan dengan jelas apa yang mau didiskusikan
5) memanfaatkan waktu dengan ketat namun fleksibel
6) ada kesepahaman atau mufakat sebelumnya (consensus)
7) ciptakan kesadaran kelompok (awareness)
8) lakukan evaluasi yang terus menerus (continual evaluation).

2.1.4 Mata Pelajaran IPS Terpadu

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang

disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi,

sosiologi/antropologi, dan sebagainya.

Senada dengan pendapat Zubaedi (2011: 288), yang mendefinisikan
ilmu pengetahuan sosial sebagai metode pelajaran di sekolah yang di
desain atas dasar fenomena, masalah, dan realitas sosial dengan
pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu
dan humaniora seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi,
sosiologi, antropologi, pendidikan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, IPS Terpadu mempelajari masalah

sosial yang terjadi di masyarakat sehingga harus memadukan berbagai

cabang ilmu sosial yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena

sosial. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPS di

SMP/MTs yang diungkapkan oleh Trianto (2010: 174-175) antara lain.

a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur
geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan,
sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama
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b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan
Sosial berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi,
dan sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi
pokok bahasan atau topik (tema) tertentu

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut
berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan
interdisipliner dan multidisipliner

d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut
peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip
sebab akibat, kewilayahan adaptasi dan pengelolaan lingkungan
struktur, proses, dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan
hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan,
keadilan, dan jaminan keamanan.

Adapun tujuan pembelajaran IPS menurut Zubaedi (2011: 289)

mencakup empat hal antara lain:

1) mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian,
keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan (atau konsep-
konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan
lingkungan),

2) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan inkuiri,
pemecahan masalah, dan keterampilan sosial,

3) membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai
kemanusiaan (serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya
bangsa),

4) memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetensi, dan
bekerjasama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala
lokal, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan uraian di atas, IPS Terpadu dirancang untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah

sosial yang terjadi di masyarakat, melatih keterampilan untuk

mengatasi setiap masalah, serta melatih kemampuan berkomunikasi

dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.
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2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model

pembelajaran yang efektif untuk kelompok kecil. Model ini

menunjukkan efektivitas untuk berpikir secara kritis, pemecahan

masalah, dan komunikasi antaranggota. Model pembelajaran ini

memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat dengan teman dalam

satu kelompok untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas

yang diberikan guru.

Hal ini senada dengan pendapat Komalasari (2013 : 62) yang
menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu
pembelajaran kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 orang dengan
gagasan untuk saling memotivasi antara anggotanya untuk saling
membantu agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang maksimal.
Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan suatu
strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling
bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mecapai
tujuan belajar.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh ahli lain yang juga

mendefinisikan tentang pembelajaran kooperatif.

Menurut Majid (2014: 172), pembelajaran kooperatif adalah model
pembelajaran yang mengutamakan kerjasama untuk mecapai tujuan
pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk
pembelajaran dengan cara siswa belajar dengan bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri
dari empat sampai dengan enam orang dengan struktur kelompok yang
bersifat heterogen.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pembelajaran kooperatif

menitikberatkan pada siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok

kecil dan saling membantu dalam belajar, sehingga dapat

meningkatkan partisispasi dan memberikan kesempatan pada siswa
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untuk saling berinteraksi dengan siswa lainnya untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan prinsip model

pembelajaran kooperatif yang diungkapkan oleh Riyanto (2010: 266),

yaitu:

1. positive independence artinya adanya saling ketergantungan positif
yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerja sama dalam
pencapaian tujuan

2. face to face interaction artinya antaranggota berinteraksi dengan
saling berhadapan

3. individual accountability artinya setiap anggota kelompok harus
belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai
keberhasilan kelompok

4. use of collaborative/social skill artinya harus menggunakan
keterampilan bekerjasama dan bersosialisasi. Agar siswa mampu
berkolaborasi perlu adanya bimbingan guru

5. group processing artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka
bekerja secara efektif.

Model pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama yang

akan menimbulkan lebih banyak komunikasi dan interaksi

antaranggota kelompok maupun antarkelompok, sehingga dapat

mengoptimalkan hasil belajar siswa baik pada aspek pengetahuan,

sikap, maupun keterampilan. Hal ini sesuai dengan tujuan

pembelajaran kooperatif. Menurut Majid (2014: 173), pembelajaran

kooperatif mempunyai beberapa tujuan antara lain.

1) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model
kooperatif unggul dalam membantu siswa memahami konsep-
konsep sulit.

2) Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai
berbagai perbedaan latar belakang

3) Mengembangkan keterampilan sosial siswa antara lain: berbagi
tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing
teman untuk bertanya, mau menjelaskan idea atau pendapat,
bekerja dalam kelompok.
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Pendapat lain diungkapkan oleh Rusman (2012: 209) bahwa model

pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik,

penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan

sosial.

Menurut Johnson dan Johnson dalam Trianto (2009: 60) terdapat

unsur-unsur penting dalam belajar kooperatif, yaitu sebagai berikut.

a. Saling ketergantungan yang bersifat positif antarsiswa (positive
interdependence)

b. Adanya interaksi tatap muka langsung (face to face promotive
interaction)

c. Adanya tanggungjawab individu (personal responsibility)
d. Adanya keterampilan menjalin hubungan interpersonal

(interpersonal skill)
e. Proses kelompok (group processing) terjadi jika anggota kelompok

mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan
baik dan membuat hubungan kerja yang baik.

Jika kelima unsur tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan

tercipta suasana kerja kelompok yang maksimal sehingga hasil belajar

pun akan meningkat.

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

Model pembelajaran two stay two stray memberikan kesempatan

kepada siswa untuk bekerja sama dan berinteraksi antaranggota

kelompok untuk dapat memecahkan persoalan yang ditemukan dalam

pembelajaran. Senada dengan yang diungkapkan oleh Lie dalam Huda

(2014: 207) bahwa:
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“Model pembelajaran two stay two stray merupakan model
pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan, dimana
struktur ini merancang sebuah pembelajaran kelompok dengan cara
siswa bekerjasama dalam kelompok belajar yang heterogen yang
masing-masing kelompok terdiri dari empat orang dan bertujuan untuk
mengembangkan potensi diri, bertanggungjawab terhadap persoalan
yang ditemukan dalam pembelajaran”.

Model pembelajaran two stay two stray terdiri dari 4 orang siswa, 2

diantaranya tinggal dalam kelompok untuk membagi informasi dan

hasil kerja mereka ke tamu mereka dan 2 lainnya bertamu ke kelompok

lain, sehingga model pembelajaran ini juga memberikan kesempatan

kepada siswa untuk berbagi hasil dan informasi kepada kelompok lain

serta melatih siswa untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya

masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh

Komalasari (2013: 68) bahwa:

Two Stay Two Stray memberikan kesempatan kepada kelompok untuk
membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Caranya
sebagai berikut.
1. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 (empat)

orang
2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu kedua

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

hasil kerja dan informasi ketemu 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.

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Komalasari, Huda

(2014: 207-208) menyatakan langkah-langkah pelaksanaan model

pembelajaran two stay two stray antara lain:

a. guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap
kelompoknya terdiri dari empat siswa. Kelompok yang dibentuk
merupakan kelompok yang heterogen
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b. guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok
untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-
masing

c. siswa bekerjasama dalam kelompok beranggotakan empat orang
d. setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain
e. dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan

hasil kerja dan informasi merka ke tamu mereka
f. tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain
g. kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka
h. masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka langkah perpindahan anggota

kelompok dapat diilustrasikan sebagai berikut.

G K

C D
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H

Gambar 1. Struktur Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

Suatu model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurut Aminy dalam Fatmawati (2015: 34-35) kelebihan dari model

pembelajaran two stay two stray antara lain:

a. dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan
b. belajar siswa menjadi lebih bermakna
c. lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa
d. meningkatkan motivasi dan hasil belajar
e. memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep

sendiri dengan cara memecahkan masalah
f. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan

kreatifitas dalam melakukan komunikasi dengan teman
sekelompok
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g. membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman
h. meningkatkan motivasi belajar siswa

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran two stay two stray

sebagai berikut:

a. membutuhkan waktu lama
b. siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok, terutama yang

tidak terbiasa belajar kelompok akan merasa asing dan sulit untuk
bekerja sama

c. bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana, dan
tenaga)

d. seperti kelompok biasa, siswa yang pandai menguasai jalannya
diskusi sehingga siswa yang kurang pandai memiliki kesempatan
yang sedikit untuk mengeluarkan pendapatnya

e. guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas

Menyikapi kelemahan tersebut, maka sebelum pembelajaran

sebaiknya guru terlebih dahulu memperkenalkan model pembelajaran

two stay two stray dan membentuk kelompok belajar yang heterogen

sehingga dapat memudahkan guru dalam pengelolaan kelas.

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token

Model pembelajaran time token adalah model pembelajaran

berkelompok dengan menggunakan kartu bicara yang dapat

meningkatkan keaktifan siswa serta membagikan peran siswa lebih

merata sehingga dapat mengurangi siswa yang mendominasi di kelas

atau diam sama sekali. Hal ini sepeti yang diungkapkan oleh Huda

(2014: 239) bahwa:

“Strategi pembelajaran Time Token merupakan salah satu contoh kecil
dari penerapan pembelajaran demokratis di sekolah. Sepanjang proses
belajar aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama. Dengan kata lain
mereka selalu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.
Model pembelajaran ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan
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keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembelajaran atau
diam sama sekali”.

Senada dengan pendapat Huda, Ibrahim (2005: 15) menyatakan bahwa

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.

Adapun langkah-langkah model pembelajaran time token menurut

Huda (2014: 239) adalah senagai berikut:

a. guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar
b. guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal
c. guru memberi tugas kepada siswa
d. guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik

per kupon pada tiap siswa
e. guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum

berbicara atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu
kesempatan berbicara. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran
dengan siswa lainnya. Siswa yang telah habis kuponnya tidak
boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus bicara
sampai semua kuponnya habis. Demikian seterusnya hingga semua
anak berbicara

f. guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan
tiap siswa dalam berbicar

Model pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

Adapaun kelebihan model pembelajaran time token menurut Huda

(2014: 241) adalah sebagai berikut:

a. mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi
b. menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak

berbicara sama sekali
c. membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran
d. meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi
e. melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat
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f. menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan,
berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap keterbukaan
terhadap kritik

g. mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain
h. mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permsalahan

yang dihadapi, dan
i. tidak memerlukan banyak media pembelajaran.

Sedangkan kelemahan model pembelajaran time token adalah sebagai

berikut:

a. hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja
b. tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak
c. memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Dalam proses

pembelajaran, karena semua siswa harus berbicara satu per satu
sesuai jumlah kupon yang dimilikinya, dan

d. kecenderungan untuk sedikit menekan siswa yang pasif dan
membiarkan siswa yang aktif untuk tidak berpartisipasi lebih
banyak di kelas.

2.1.8 Kecerdasan Interpersonal dan Kecerdasan Intrapersonal

Menurut Weschler dalam Widayati dan Widijati (2008: 2),

mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk bertindak secara

terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara

efektif. Kecerdasan orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Hal ini

karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun

menurut Djaali (2008: 74-75) faktor yang mempengaruhi kecerdasan

antara lain sebagai berikut.

1. Faktor pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang
dibawa sejak lahir.

2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat
mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan
dorongan bagi perbuatan ini.

3. Faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan
di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan
kecerdasan.



40

4. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia
mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

5. Faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode
tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Gardner mengemukakan teorinya mengenai kecerdasan majemuk

melalui bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of

Multiple Intelligence. Menurut Gardner tidak ada orang bodoh ataupun

pintar, yang ada orang yang menonjol dalam salah satu atau beberapa

jenis kecerdasan. Salah satu dari kecerdasan majemuk adalah

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Setiap individu

telah memiliki kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal

yang dibawanya sejak lahir dan terus menerus dapat dikembangkan

hingga dewasa. Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal

memiliki manfaat begitu besar selain bagi dirinya sendiri dan juga bagi

pergaulannya dengan masyarakat.

Bergaul dalam masyarakat atau berhubungan dengan orang lain

diperlukan suatu interaksi dan komunikasi yang baik, sehingga proses

belajar akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kecerdasan

interpersonal merupakan dasar dari kemampuan berkomunikasi dan

berinteraksi dengan orang lain.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bahaudin (2007: 19-20)
bahwa: “Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk
memahami orang lain dan terampil dalam kemampuannya dalam
berinteraksi dengan orang lain, singkatnya kecerdasan interpersonal
adalah bagaimana manusia dapat saling memahami satu sama lain
yang juga mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi”.

Saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, seseorang

harus dapat mengerti perbedaan-perbedaan mood, tujuan, motivasi, dan
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perasaan-perasaan orang lain dan memberikan respon secara efektif

dalam berkomunikasi. Senada dengan yang diungkapkan Lwin (2008:

197), kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami

dan memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud, dan

keinginan orang lain dan menanggapinya secara layak.

Orang dengan kecerdasan interpersonal menyukai dan menikmati

bekerja secara kelompok, belajar sambil berinteraksi dan bekerja sama,

juga sering merasa senang bertindak sebagai penengah atau mediator

dalam perselisihan dan pertikaian. Karakteristik seseorang yang

memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi antara lain:

a. mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru secara

efektif

b. mampu berempati dengan orang lain atau memahami orang lain

c. mampu menyadari kominikasi verbal maupun non verbal yang

dimunculkan oleh orang lain

d. mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi sosialnya

e. memiliki keterampilan komunikasi yang mencakup keterampilan

mendengarkan efektif dan berbicara secara efektif.

Hal ini didukung oleh pendapat Widayati dan Widijati (2008: 35)
mengemukakan bahwa ciri yang berkaitan dengan kecerdasan
interpersonal antara lain mempunyai banyak teman, banyak
bersosialisasi di sekolah atau lingkungan tempat tinggal, tampak
sangat mengenal lingkungan, dan menikmati permainan kelompok,
berempati besar terhadap perasaan orang lain, mempunyai bakat
menjadi pemimpin, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara
efektif baik secara verbal maupun non verbal, mampu menyesuaikan
diri dengan lingkungan dan kelompok yang berbeda, mampu
bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, mampu melihat sudut
pandang orang lain yang berbeda, menciptakan dan mempertahankan
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sinergi, mempunyai dua atau lebih teman dekat, banyak disukai teman
dan dapat mamahami maksud orang lain meskipun tersembunyi,
memiliki empati yang baik atau memberi perhatian kepada orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, kecerdasan interpersonal menunjukkan

kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain,

cenderung memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga

individu tersebut mudah dalam bersosialisasi dengan orang lain.

Kecerdasan intrapersonal adalah sutau kecerdasan yang dimiliki

seseorang dalam mengenali dirinya sendiri. Orang yang memiliki

kecerdasan intrapersonal, ia mampu memotivasi dirinya sendiri dan ia

mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya, ia pun

memiliki kemandirian serta keyakinan yang kuat untuk mencapai

tujuan hidupnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Gunawan (2003: 238) mengemukakan
bahwa kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berhubungan
dengan kesadaran dan pengetahuan diri sendiri. Kecerdasan ini
melibatkan kemampuan untuk secara akurat dan realistis menciptakan
gambaran mengenai diri sendiri (kekuatan dan kelemahan), kesadaran
akan mood atau kondisi emosi dan mental diri sendiri, kesadaran akan
tujuan, motivasi, keinginan, proses berpikir dan kemampuan
melakukan disiplin diri, mengerti diri sendiri dan harga diri.

Seseorang dengan kecerdasan intrapersonal pada umumnya mandiri.

Selain itu mereka memiliki rasa percaya diri, manajemen diri, kekuatan

konsistensi dalam melakukan sesuatu, memahami perasaan, ide-ide

pribadi, dan pemahaman tentang diri sendiri. Hal ini didukung oleh

pendapat Lwin (2008: 240) menyatakan bahwa karakteristik anak yang

mempunyai kecerdasan intrapersonal adalah sebagai berikut:

a) menyadari tingkat perasaan atau emosinya
b) termotivasi sendiri dalam mengejar cita-citanya
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c) dapat menertawakan kesalahannya sendiri dan belajar dari
kesalahannya itu

d) mampu duduk sendiri dan belajar secara mandiri
e) memanfaatkan waktu berpikir dan merefleksikan apa yang dia

lakukan, senang bekerja sendiri dan cukup mandiri
f) memiliki harga diri yang tinggi dan keyakinan diri yang tinggi
g) memiliki kendali diri yang baik
h) duduk sendirian beberapa saat untuk berkhayal dan merefleksikan

diri.

Berdasarkan penjelasan di atas, kecerdasan intrapersonal adalah

kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan diri

sendiri serta perasaan diri sendiri. Kecerdasan ini melibatkan

kemampuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang

dimiliknya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Deddy Wahyudi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul

“Pembelajaran IPS Berbasis Kecerdasan Intrapersonal, Interpersonal, dan

Eksistensial” menemukan bahwa kecerdasan intrapersonal dan

kecerdasan interpersonal berkontribusi terhadap hasil belajar peserta didik

sedangkan kecerdasan eksistensial tidak berkontribusi terhadap hasil

belajar peserta didik, serta secara bersama-sama ketiga kecerdasan

tersebut berkontribusi tinggi terhadap hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan pembahasan tersebut kecerdasan intrapersonal berkontribusi

rendah dan kecerdasan interpersonal berkonribusi sedang terhadap hasil

belajar yang lebih berorientasi pada aspek sikap dan keterampilan serta

nilai dan moral, sehingga terdapat perbedaan keterampilan sosial antara
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siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dengan siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal.

2. Desi Fatmawati  (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token dan Model

Pembelajaran Kooperatf 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” menemukan bahwa terdapat perbedaan

keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran time token dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model TSTS pada mata pelajaran IPS Terpadu, dari hasil

pengujian diperoleh koefisien Fhitung sebesar 25,134. Keterampilan sosial

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran time token

lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran

TSTS bagi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi pada mata

pelajaran IPS terpadu, diperoleh koefisien thitung sebesar 13,279 >

ttabel2,093. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran TSTS lebih efektif dibandingkan dengan yang

menggunakan model pembelajaran time token bagi siswa yang memiliki

kecerdasan spiritual rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu diperoleh

koefisien thitung sebesar -4,725 > ttabel -2,093. Terdapat interaksi antara

penggunaan model pembelajaran dan kecerdasan spiritual pada mata

pelajaran IPS Terpadu terhadap keterampilan sosial siswa, diperoleh dari

hasil pengujian koefisien Fhitung sebesar 151,586. Berdasarkan hasil
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penelitian tersebut terdapat perbedaan keterampilan sosial yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran time token dengan

siswa yang pembelajarannya menggunakan model TSTS pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

3. Farida Sarimaya (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan

Keterampilan Sosial Siswa SMP dalam Pembelajaran IPS Melalui

Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif” menemukan bahwa ada

peningkatan secara signifikan keterampilan sosial siswa dengan adanya

pengembangan model pembelajaran kooperatif. Berdasarkan pembahasan

tersebut model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa.

4. Friddy Wahyu Kurniawan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul

“Penerapan Model Pembelajaran PBL dengan Metode Time Token untuk

Meningkatkan Keaktifan Siswa” menunjukkan bahwa penerapan model

pembelajaran PBL dengan metode time token dapat meningkatkan

keaktifan siswa sebesar 44,47% dengan rincian pada pra siklus 32,11%

meningkat menjadi 53,68% pada siklus I dan meningkat menjadi 76,58%

pada siklus II. Berdasarkan pembahasan tersebut motode time token dapat

meningkatkan keaktifan peserta didik yang meliputi aspek keterampilan

sosial yang didukung oleh kemandirian dan kepercayaan diri untuk

mengungkapkan pendapat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki

kecerdasan intrapersonal.

5. Tegar Alharits Haryanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray



46

untuk Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik” menunjukkan bahwa

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat

meningkatkan keaktifan peserta didik sebanyak 50% dengan rincian pada

pra siklus siswa yang aktif sebanyak 28% meningkat menjadi 53% pada

siklus I, dan meningkat menjadi 78% pada siklus II. Berdasarkan

pembahasan tersebut model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat

meningkatkan keaktifan peserta didik yang meliputi aspek keterampilan

sosial yang didukung oleh komunikasi interpersonal yang dimiliki oleh

seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal.

2.3 Kerangka Pikir

Banyak pendidik yang masih memperhatikan hasil belajar ranah kognititf saja

dan kurang memperhatikan hasil belajar ranah aspek afektif siswa mengenai

keterampilan sosial. Upaya melatih keterampilan sosial siswa dapat

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran

kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa saling

bekerjasama dan saling membelajarkan dengan teman yang lain serta mulai

belajar untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga diharapkan siswa dapat

melatih keterampilan sosialnya.

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan model

pembelajaran koperatif tipe Time Token. Variabel terikat (dependent) dalam

penelitian ini adalah keterampilan sosial siswa melalui penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan model
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pembelajaran koperatif tipe Time Token. Variabel moderator dalam penelitian

ini adalah kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal siswa.

1. Perbedaan Keterampilan Sosial yang Pembelajaramya Menggunakan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)
Dibandingkan dengan Tipe Time Token Pada Mata Pelajaran IPS
Terpadu

Penerapan model pembelajaran yang tepat sangat menunjang keberhasilan

siswa dalam pembelajaran. Namun pada kenyataannya, masih banyak guru

yang menggunakan metode langsung. Pembelajaran langsung membuat

peran guru dalam pembelajaran sangat dominan (teacher centered),

sehingga siswa tidak mendapatkan andil yang besar dalam pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif dapat dijadikan metode yang dapat

diterapkan guru di dalam kelas, karena siswa dapat lebih aktif berperan

serta dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki

berbagai model, dua diantaranya yaitu two stay two stray dan time token.

Menurut Aminy dalam Fatmawati (2015: 34), beberapa kelebihan model

pembelajaran two stay two stray antara lain:

a. dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan
b. belajar siswa menjadi lebih bermakna
c. lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa
d. meningkatkan motivasi dan hasil belajar
e. memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep

sendiri dengan cara memecahkan masalah
f. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreatifitas

dalam melakukan komunikasi dengan teman sekelompok
g. membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman
h. meningkatkan motivasi belajar siswa

Menurut Huda (2014: 241), model pembelajaran time token memiliki

beberapa kelebihan antara lain:
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a. mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi
b. menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak

berbicara sama sekali
c. membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran
d. meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi
e. melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat
f. menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan,

berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap keterbukaan
terhadap kritik

g. mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain
h. mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permsalahan yang

dihadapi, dan
i. tidak memerlukan banyak media pembelajaran

Model pembelajaran two stay two stray menekankan pada kerjasama

kelompok untuk memecahkan suatu masalah dan tanggungjawab

antaranggota kelompok untuk membagikan hasil dan informasinya dengan

kelompok lain, serta menghargai pendapat dari kelompok lain. Kegiatan

tersebut berkaitan erat dengan keterampilan sosial. Pada model

pembelajaran time token, lebih ditekankan untuk melatih keterampilan

sosial siswa agar tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali,

karena siswa dituntut untuk menggunakan kartu bicaranya selama

pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian langkah-langkah di atas terdapat perbedaan

karakteristik antara kedua model pembelajaran, sehingga diduga ada

perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe time

token pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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2. Perbedaan Keterampilan Sosial Antara Siswa yang Memiliki
Kecerdasan Interpersonal dengan Siswa yang Memiliki Kecerdasan
Intrapersonal Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam

memperoleh dan menggunakan pengetahuan serta melakukan kontrol atas

apa yang dilakukan serta diperbuat. Edward Lee Thorndike (1874-1949)

dalam Prawira (2012: 149), mengklasifikasikan kecerdasan menjadi tiga

tipe, yaitu kecerdasan riil (concrete intellegence), kecerdasan abstrak

(abstract intellegence) dan kecerdasan sosial (social intellegence).

Kecerdasan sosial dibagi menjadi kecerdasan interpersonal dan kecerdasan

intrapersonal.

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain

dan terampil dan berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang

mempunyai kecerdasan interpersonal mudah bergaul dengan orang lain,

memiliki empati yang baik, dan dapat memecahkan masalah yang terjadi

dalam hubungan sosialnya.  Kemunculan kecerdasan interpersonal ini

menurut Amstrong (2013: 7), dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam

berinteraksi dengan guru dan teman-temannya, mampu memotivasi,

mamahami perasaan, karakter orang lain dan siswa biasanya senang

berbagi apa yang dia ketahui.

Kecerdasan intrapersonal dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

untuk mengenali dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki kecerdasan

intrapersonal memiliki kemandirian, percaya diri dan dapat memotivasi
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dirinya sendiri. Lwin (2008: 240) menyatakan bahwa karakteristik anak

yang mempunyai kecerdasan intrapersonal adalah sebagai berikut:

a) menyadari tingkat perasaan atau emosinya
b) termotivasi sendiri dalam mengejar cita-citanya
c) dapat menertawakan kesalahannya sendiri dan belajar dari

kesalahannya itu
d) mampu duduk sendiri dan belajar secara mandiri
e) memanfaatkan waktu berpikir dan merefleksikan apa yang dia lakukan,

senang bekerja sendiri dan cukup mandiri
f) memiliki harga diri yang tinggi dan keyakinan diri yang tinggi
g) memiliki kendali diri yang baik
h) duduk sendirian beberapa saat untuk berkhayal dan merefleksikan diri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kecerdasan

interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengerti dan

peka terhadap perasaan, temperamen, suasana hati, maksud dan keinginan

orang lain. Mereka cenderung untuk mudah berinteraksi dengan orang

lain, sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya.

Sedangkan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk

memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut.

Berdasarkan hal di atas, dapat mengakibatkan perbedaan keterampilan

sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu pada siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal dan siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal.

3. Pengaruh Interaksi Antara Penggunaan Model Pembelajaran dengan
Kecerdasan Interpersonal dan Kecerdasan Intrapersonal Terhadap
Keterampilan Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Pada model pembelajaran two stay two stray, siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal dalam mata pelajaran IPS Terpadu keterampilan
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sosialnya lebih baik daripada siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal. Hal ini dikarenakan pada model pembelajaran tipe Two Stay

Two Stray (TSTS) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja

sama dan berinteraksi antaranggota kelompok untuk dapat memecahkan

persoalan yang dapat didukung oleh kecerdasan interpersonal, karena

siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal lebih mudah berkomunikasi

dan berinteraksi dengan orang lain. Senada dengan yang diungkapkan oleh

Bahaudin (2007: 19-20) bahwa kecerdasan interpersonal adalah

kemampuan untuk memahami orang lain dan terampil dalam

kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain.

Pada  model pembelajaran time token, siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal keterampilan sosialnya lebih baik daripada siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal. Hal ini dikarenakan model

pembelajaran tipe Time Token mendorong siswa untuk dapat mandiri dan

percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, ide-ide, dan gagasan. Siswa

yang tidak tergantung dengan orang lain umumnya adalah yang memiliki

kecerdasan intrapersonal. Hal ini didukung oleh pendapat Lwin (2008:

240) menyatakan bahwa karakteristik anak yang mempunyai kecerdasan

intrapersonal adalah mampu duduk sendiri dan belajar secara mandiri,

memiliki harga diri yang tinggi, dan keyakinan diri yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terjadi interaksi antara model

pembelajaran dengan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan

intrapersonal terhadap keterampilan sosial.
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4. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)
Lebih Efektif Dibandingkan yang Pembelajaran Menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token pada Siswa yang Memiliki
Kecerdasan Interpersonal pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Peneliti menduga bahwa penerapan model pembelajaran two stay two stray

lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran time token untuk

siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal. Hal tersebut terjadi karena

model pembelajaran two stay two stray menekankan kerjasama

antaranggota kelompok untuk memecahkan suatu masalah serta berbagi

informasi kepada kelompok lain, sehingga siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal dapat bekerjasama dan berinteraksi dalam

kelompok belajar secara efektif dengan orang lain, sehingga keterampilan

sosial siswa dalam membentuk komunikasi dengan teman sebaya sangat

optimal.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Faizal (2008: 143) bahwa
kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk
berkomunikasi kepada sesuatu diluar dirinya. Dapat diartikan juga bahwa
kecerdasan interpersonal adalah kemampuan manusia untuk memahami
orang lain dan terampil dalam berinteraksi dengan orang lain. Siswa yang
memiliki kecerdasan interpersonal cenderung untuk memahami dan
berinteraksi dengan orang lain, mampu dalam melakukan komunikasi yang
efektif, sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya.

Hal ini diperkuat oleh teori konstruktivisme menekankan pada pentingnya

hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan

pengetahuan. Hal ini diperkuat oleh Vygotsky, menurutnya ada dua

prinsip penting berkenaan dengan teori kontruktivisme, yaitu:

a. Mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial
terhadap tanda (sign) sampai kepada tukar menukar informasi dan
pengetahuan,
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b. Zona of proximal development. Pendidik sebagai mediator memiliki
peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya
membangun pengetahuan, pengertian, dan kompetensi.

(Santrock, 2007: 390)

Guru  tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi

siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya sedikit demi

sedikit.

Sebaliknya pada model pembelajaran time token tidak menekankan pada

kerjasama dan interaksi antaranggota kelompok, tetapi lebih kepada

kemandirian siswa untuk dapat mengungkapkan pendapatnya melalui

kartu bicara, sehingga keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

two stay two stray lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran

time token.

5. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token Lebih Efektif
Dibandingkan yang Pembelajaran Menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Pada Siswa
yang Memiliki Kecerdasan Intrapersonal Pada Mata Pelajaran IPS
Terpadu

Model pembelajaran time token adalah model pembelajaran berkelompok

yang dibuat untuk menambah keaktifan siswa  karena model pembelajaran

ini menuntut setiap siswa untuk berbicara menggunakan kartu bicara.

Model pembelajaran time token mendorong siswa untuk dapat mandiri dan

percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, ide-ide, dan gagasan. Siswa

yang tidak tergantung dengan orang lain umumnya adalah yang memiliki

kecerdasan intrapersonal. Seperti yang diungkapkan oleh Lwin (2008:
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233), kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan mengenai diri sendiri.

Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan

bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Siswa yang berkecerdasan

intrapersonal semakin baik keterampilan sosialnya karena mereka

cenderung percaya atas kemampuan diri sendiri dan hasil kerjanya sendiri

untuk memberikan pendapat, menyanggah, ataupun menanggapi dengan

menggunakan kartu berbicara.

Hal ini diperkuat oleh teori behavioristik yang menekankan pada stimulus

dan respon. Belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena

adanya syarat - syarat (condition) yang kemudian menimbulkan reaksi.

Hal ini diperkuat oleh Watson dalam Dalyono (2012: 32) yang

berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks - refleks

atau respon - respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Teori ini

mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia merupakan hasil latihan

atau kebiasaan bereaksi terhadap syarat atau perangsang tertentu yang

dialami dalam kehidupannya.

Berbeda dengan penerapan model pembelajaran two stay two stray, siswa

yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya belajar dengan baik

seorang diri karena mereka memiliki kemandirian dan kepercayaan diri

yang tinggi, sehingga mereka kurang untuk berinteraksi dan bekerja sama

antaranggota kelompok. Hal ini dapat mengakibatkan keterampilan sosial

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal lebih rendah pada model
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pembelajaran two stay two stray dibandingkan dengan siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal.

6. Keterampilan Sosial Siswa yang Memiliki Kecerdasan Interpersonal
Lebih Tinggi Dibandingkan dengan Siswa yang Memiliki Kecerdasan
Intrapersonal pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay
Two Stray (TSTS) Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray menekankan pada

siswa yang saling bekerjasama dalam kelompok, aktif dalam proses

pembelajaran, dan bertanggungjawab terhadap persoalan yang ditemukan

dalam pembelajaran dengan membentuk komunikasi antar anggota

kelompok. Oleh karena itu, siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal

diduga akan lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran, siswa biasanya

senang berbagi apa yang dia ketahui, mampu berinteraksi dengan anggota

kelompok, dan tentu perilaku dan cara pengucapan dalam mengungkapkan

perasaan akan lebih baik dan santun karena siswa dapat memahami

perasaan orang lain. Senada dengan yang diungkapkan oleh Lwin (2008:

197) bahwa kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami

dan memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud dan

keinginan orang lain, dan menanggapinya secara layak.

Hal ini diperkuat oleh teori konstruktivisme menekankan pada pentingnya

hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan

pengetahuan. Hal ini diperkuat oleh Vygotsky, menurutnya ada dua

prinsip penting berkenaan dengan teori kontruktivisme, yaitu:
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a. Mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial
terhadap tanda (sign) sampai kepada tukar menukar informasi dan
pengetahuan,

b. Zona of proximal development. Pendidik sebagai mediator memiliki
peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya
membangun pengetahuan, pengertian, dan kompetensi.

(Santrock, 2007: 390)

Guru  tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi

siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya sedikit demi

sedikit.

Bagi siswa yang memilki kecerdasan intrapersonal diduga akan

mengalami kesulitan untuk mengikuti model pembelajaran two stay two

stray, karena model pembelajaran ini lebih menekankan pada kerjasama

antaranggota kelompok serta interaksi dan komunikasi antaranggota

kelompok dan antarkelompok untuk memecahkan suatu permasalahan.

Dengan demikian, keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal dengan menggunakan model pembelajaran two

stay two stray.

7. Keterampilan Sosial Siswa yang Memiliki Kecerdasan Interpersonal
Lebih Rendah Dibandingkan dengan Siswa yang Memiliki
Kecerdasan Intrapersonal pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Time Token Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu

Model pembelajaran time token menekankan peran siswa dalam berbicara

lebih merata, sehingga tidak ada siswa yang mendominasi berbicara di

dalam kelas atau diam sama sekali. Adanya kartu bicara, setiap siswa

dituntut untuk mengungkapkan pendapat, menyanggah, maupun
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menanggapi. Siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal mampu

memotivasi dirinya sendiri, keyakinan yang kuat, bekerja mandiri, percaya

diri, dan tidak tergantung orang lain, sehingga memudahkan siswa untuk

dapat mengungkapkan pendapat, menyanggah, maupun menanggapi

dengan menggunakan kartu berbicara.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gunawan (2003: 238) bahwa:

“Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk secara akurat dan realistis

menciptakan gambaran mengenai diri sendiri (kekuatan dan kelemahan),

kesadaran akan mood atau kondisi emosi dan mental diri sendiri,

kesadaran akan tujuan, motivasi, keinginan, proses berpikir dan

kemampuan melakukan disiplin diri, mengerti diri sendiri dan harga diri”.

Hal ini diperkuat oleh teori behavioristik yang menekankan pada stimulus

dan respon. Belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena

adanya syarat - syarat (condition) yang kemudian menimbulkan reaksi.

Hal ini diperkuat oleh Watson dalam Dalyono (2012: 32) yang

berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks - refleks

atau respon - respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Teori ini

mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia merupakan hasil latihan

atau kebiasaan bereaksi terhadap syarat atau perangsang tertentu yang

dialami dalam kehidupannya.

Siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dalam model pembelajaran

time token, tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk dapat

memberikan pendapat, ide-ide, atau gagasan dan mereka lebih menyukai
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bekerja dalam kelompok, sehingga dapat mengakibatkan keterampilan

sosial siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal lebih rendah

dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal model

pembelajaran time token.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pikir penelitian ini

menggunakan desain faktorial 2x2 dan dapat divisualisasikan sebagai

berikut.

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Model Pembelajaran

Two Stay Two
Stray

Time Token

Kecerdasan
Interpersonal

dan
Kecerdasan

Intrapersonal

Kecerdasan
Interpersonal

dan
Kecerdasan

Intrapersonal

Kecerdasan
Interpersonal

dan
Kecerdasan

Intrapersonal

Kecerdasan
Interpersonal

dan
Kecerdasan

Intrapersonal

Keterampilan
Sosial

Keterampilan
Sosial

Keterampilan
Sosial

Keterampilan
Sosial
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2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. ada perbedaan keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token

pada mata pelajaran IPS Terpadu.

2. ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal dengan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal pada

mata pelajaran IPS Terpadu.

3. terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal terhadap

keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.

4. keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) lebih efektif dibandingkan

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Time Token pada siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal pada

mata pelajaran IPS Terpadu.

5. keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Time Token lebih efektif dibandingkan

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Two Stay Two Stray (TSTS) pada siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu.

6. keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal lebih

tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan
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intrapersonal pada model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two

Stray (TSTS) pada mata pelajaran IPS Terpadu.

7. keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal lebih

rendah dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal pada model pembelajaran kooperatif tipe Time Token pada

mata pelajaran IPS Terpadu.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Penelitian

eksperimen yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan,

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen dapat

dikontrol secara ketat (Sugiyono, 2010: 107). Menurut Arikunto (2013: 3),

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan

klausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan

mengeleminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang dapat

mengganggu.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu

variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu

yang berbeda (Sugiyono, 2010: 57). Analisis komparatif dilakukan dengan cara

membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain. Melalui analisis

komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang

lain, mereduksi bila dipandang terlalu luas (Sugiyono, 2010: 93).
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3.1.1 Desain Eksperimen

Penelitian ini bersifat quasi eksperimen dengan pola factorial design.

Menurut Sugiyono (2010: 113), desain faktorial merupakan modifikasi

dari desain true experimental (eksperimen yang betul-betul murni), yaitu

dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang

mempengaruhi perlakuan (variable independen) terhadap hasil (variable

dependen). Desain faktorial memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-

beda. Desain faktorial dalam penelitian ini adalah yang paling sederhana

yaitu 2 kali 2 (2x2). Desain tersebut divisualisasikan sebagai berikut.

Model
Pembelajaran

Kooperatif
(A)

Kecerdasan
Emosional

(B)

Tipe Two Stay
Two Stray (TSTS)

(A1)
Tipe Time Token

(A2)

Kecerdasan
Interpersonal

(B1)

Keterampilan Sosial
(A1B1)

Keterampilan Sosial
(A2B1)

Kecerdasan
Intrapersonal

(B2)

Keterampilan Sosial
(A1B2)

Keterampilan Sosial
(A2B2)

Gambar 3. Desain Penelitian Eksperimen Factorial Design

Penelitian ini membandingkan keefektifan dua model pembelajaran

yaitu Two Stay Two Stray (TSTS) dan Time Token terhadap

keterampilan sosial siswa di kelas VII D dan VII E dengan keyakinan

bahwa kedua model pembelajaran mempunyai pengaruh yang berbeda
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terhadap keterampilan sosial siswa dengan memperhatikan kecerdasan

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Kelompok eksperimen

maupun kelompok kontrol dipilih secara random menggunakan teknik

undian. Kelas VII E melaksanakan  model pembelajaran kooperatif tipe

Two Stay Two Stray (TSTS) sebagai kelas eksperimen dan kelas VII D

melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token sebagai

kelas kontrol.

a. Prosedur Penelitian

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. melakukan observasi pendahuluan untuk melihat permasalahan

di lapangan yang akan diteliti,

2. melakukan wawancara terhadap guru bidang studi IPS Terpadu

untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada serta untuk

mengetahui jumlah kelas yang menjadi populasi kemudian

digunakan sebagai sampel dalam penelitian,

3. menetapkan sampel penelitian yang dilakukan dengan teknik

cluster random sampling. Menentukan kelas eksperimen dan

kelas kontrol dengan cara diundi kemudian menyusun rancangan

penelitian,

4. menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Two Stay Two

Stray (TSTS), yaitu sebagai berikut:



64

1) guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap

kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Kelompok yang dibentuk

merupakan kelompok yang heterogen,

2) guru memberikan materi secara singkat kepada siswa,

3) guru memberikan subpokok bahasan pada setiap kelompok

untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok

masing-masing,

4) setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kelompok lain,

5) dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas

menyampaikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu,

6) setelah memperoleh informasi, tamu mohon diri dan kembali

ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan temuan

mereka dari kelompok lain,

7) kelompok mencocokan dan membahas hasil kerja mereka,

8) masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja

mereka,

9) evaluasi,

10) penutup.

5. menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Time Token,

yaitu sebagai berikut:

1) guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi

dasar,
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2) guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi

klasikal,

3) guru memberi tugas kepada siswa,

4) guru memberi sejumlah kupon bicara dengan waktu ± 30

detik per kupon pada setiap siswa,

5) guru meminta siswa untuk menyerahkan kupon terlebih

dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar dan

pendapat. Satu kupon untuk satu kesempatan bicara. Siswa

dapat berbicara lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya.

Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh bicata lagi,

siswa yang masih memegang kupon harus berbicara sampai

semua kuponnya habis. Demikian seterusnya hingga semua

siswa berbicara,

6) guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang

digunakan setiap siswa dalam berbicara.

6. membuat kesimpulan lama pertemuan setiap kelas adalah 2 jam

pelajaran atau 2x40 menit selama 8 kali pertemuan,

7. ujicoba validitas dan reliabilitas skala psikologi,

8. melakukan penilaian melalui lembar observasi untuk mengukur

keterampilan sosial siswa dan menyebarkan skala psikologi

untuk mengetahui kecerdasan interpersonal dan kecerdasan

intrapersonal siswa,

9. analisis data untuk menguji hipotesis,
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10. menarik kesimpulan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP

Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari

11 kelas sebanyak 417 siswa.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 118). Pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Hasil

teknik cluster random sampling diperoleh kelas VII D dan VII E sebagai

sampel, kemudian kedua kelas tersebut diundi untuk menentukan kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil undian diperoleh kelas VII E

sebanyak 38 siswa sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS), dan kelas VII

D sebanyak 38 siswa sebagai kelas kontrol yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Time Token.
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3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 60), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala

sesuatu yang berbentuk apa saja ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas

(independent), variabel terikat (dependent), dan variabel moderator.

3.3.1 Variabel Bebas (Independent)

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel bebas adalah merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam

penelitian ini terdiri dari dua, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

Two Stay Two Stray (TSTS) sebagai kelas eksperimen (X1) dan model

pembelajaran kooperatif tipe Time Token sebagai kelas kontrol (X2).

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent)

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel terikat merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah keterampilan sosial siswa

(Y).
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3.3.3 Variabel Moderator

Menurut Sugiyono (2010: 62), variabel moderator adalah variabel yang

mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara

variabel independen dengan dependen. Diduga dengan kecerdasan

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal mempengaruhi

(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan Time Token dengan

keterampilan sosial.

3.4 Definisi Konseptual Variabel

1) Menurut Cartledge dan Milburn dalam Maryani (2011: 17), keterampilan sosial

merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena memungkinkan individu

untuk dapat berinteraksi, memperoleh respon positif atau negatif.

2) Menurut Bahaudin (2007: 19-20), kecerdasan interpersonal adalah

kemampuan untuk memahami orang lain dan terampil dalam

kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain, singkatnya

kecerdasan interpersonal adalah bagaimana manusia dapat saling memahami

satu sama lain yang juga mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi.

3) Menurut Lwin (2008: 233), kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan

mengenai diri sendiri. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mamahami

diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.
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4) Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray (TSTS) merupakan

pembelajaran kelompok dengan cara siswa bekerjasama dalam kelompok

belajar yang heterogen yang masing-masing kelompok terdiri dari empat

orang yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri,

bertanggungjawab terhadap persoalan yang ditemukan dalam pembelajaran

(Huda, 2014: 207)

5) Strategi pembelajaran Time Token merupakan salah satu contoh kecil dari

penerapan pembelajaran demokratis di sekolah. Sepanjang proses belajar,

aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama. Model pembelajaran ini

digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar

siswa tidak mendominasi pembelajaran atau diam sama sekali (Huda, 2014:

239).

3.5 Definisi Operasional Variabel

1) Keterampilan sosial merupakan keterampilan untuk berkomunikasi dan

berinteraksi dengan orang lain dan perlu didasari oleh kecerdasan personal

agar dapat menghindari konflik saat berkomunikasi maupun bertingkah laku

dengan orang lain.
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Tabel 2. Instrumen Penelitian Keterampilan Sosial

Variabel Dimensi Indikator
Skala

Pengukuran
Keterampilan
Sosial

1. Kerjasama

2. Kontrol diri

3. Berbagi ide
dan
pengalaman

1. Kemampuan
bergiliran/berbagi

2. Menghargai/menghormati
3. Membantu/menolong
1. Mengikuti

petunjuk/bersungguh-
sungguh

2. Mengontrol emosi
1. Menyampaikan pendapat
2. Menerima pendapat

Interval

Sumber: Country dalam Maryani, 2011: 45

2) Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka

terhadap perasaan orang lain, cenderung memahami dan berinteraksi dengan

orang lain, mampu dalam melakukan komunikasi yang efektif, sehingga

individu tersebut mudah dalam bersosialisasi dengan orang lain.

Tabel 3. Instrumen Penelitian Kecerdasan Interpersonal

Variabel Dimensi Indikator
Skala

Pengukuran
Kecerdasan
Interpersonal

1. Social
sensitivity

2. Social
insight

3. Sosial
communica-
tion

1. Pemahaman situasi dan
etika sosial

2. Keterampilan pemecahan
masalah

1. Empati
2. Prososial
1. Komunikasi efektif
2. Mendengarkan efektif

Interval
dengan

pendekatan
semantik

differensial

Sumber: Safaria, 2005: 24-26

3) Kecerdasan intrapersonal adalah suatu kecerdasan yang dimiliki seseorang

dalam mengenali dirinya sendiri, mengetahui kelebihan dan kelemahan yang
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dimilikinya, memiliki kemandirian serta keyakinan yang kuat untuk

mencapai tujuan hidupnya.

Tabel 4. Instrumen Penelitian Kecerdasan Intrapersonal

Variabel Dimensi Indikator
Skala

Pengukuran
Kecerdasan
Intrapersonal

1. Mengenali
diri sendiri

2. Mengetahui
apa yang
diinginkan

3. Mengetahui
apa yang
penting

1. Kesadaran diri emosionil
2. Sikap asertif
3. Harga diri
4. Kemandirian
5. Aktualisasi diri
1. Pengetahuan diri tentang

tujuan dan maksud pribadi

1. Pengetahuan diri akan
nilai-nilai pribadi

Interval
dengan

pendekatan
semantik

differensial

Sumber: Alder, 2001: 79-97

4) Model pembelajaran two stay two stray (TSTS) adalah model pembelajaran

yang terdiri dari empat siswa yang heterogen yang saling bekerjasama untuk

memecahkan suatu masalah serta membagikan hasil dan informasinya

dengan kelompok lain.

5) Model pembelajaran time token adalah model pembelajaran kooperatif

dengan menggunakan kartu berbicara yang dapat diterapkan untuk melatih

keterampilan sosial siswa karena peran serta siswa lebih merata pada setiap

siswa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.
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3.6.1 Observasi

Hadi dalam Sugiyono (2010: 203), mengemukakan bahwa observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi dilakukan

secara langsung dan terstruktur dengan dua objek yaitu guru dan siswa.

Selain itu, observasi dilakukan untuk mengetahui keterampilan sosial

siswa dengan menggunakan lembar observasi.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka atau wawancara tidak terstruktur

digunakan dalam penelitian pendahuluan. Pada penelitian pendahuluan,

peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau

permasalahan yang ada dengan mewawancarai guru mata pelajaran IPS

Terpadu.

3.6.3 Skala Psikologi

Skala psikologi adalah instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi

kontak psikologis. Seringkali dinamakan dengan tes, namun dalam hal

ini skala psikologis digunakan sebagai istilah untuk atribut afektif,

sedangkan kata tes digunakan untuk atribut kognitif. Skala psikologis ini

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kecerdasan



73

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal siswa dengan menggunakan

pendekatan semantik differensial.

3.6.4 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder

berkenaan dengan jumlah siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan

keadaan atau profil SMP Negeri 7 Bandar Lampung.

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka peneliti harus memiliki alat

instrumen yang baik. Sebuah instrumen dapat dikatakan baik sebagai alat ukur

jika memenuhi dua syarat, yaitu memiliki validitas dan reliabilitas.

3.7.1 Uji Validitas

Validitas merupakan data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan

valid, sesuai kenyataan, dan dapat memberikan gambaran tentang data

secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya

sehingga tes yang valid dapat mengukur apa yang hendak diukur

(Sugiono, 2013: 73). Dalam penelitian ini digunakan rumus correlation

product moment yaitu:

r = ∑ − (∑ )(∑ ){N∑X – (∑X) }{N∑Y − (∑Y) }
(Arikunto, 2013: 87)
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Keterangan:

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N = jumlah responden
∑xy = skor rata-rata dari X dan Y
∑x = jumlah skor item X
∑y = jumlah skor item Y

Dengan kriteria pengujian, jika harga r hitung > r tabel maka berarti valid,

begitu pula sebaliknya jika r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut tidak

valid dengan α = 0,05 dan dk = n.

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil penelitian uji coba skala psikologi

kecerdasan interpersonal terdapat 32 butir pernyataan valid dan 3

pernyataan tidak valid, yaitu nomor 3, 10, dan 32. Hasil penelitian uji

coba skala psikologi kecerdasan intrapersonal terdapat 33 butir

pernyataan valid dan 2 pernyataan tidak valid, yaitu nomor 25 dan 26.

Pernyataan yang tidak valid, tidak digunakan dalam penelitian. Hasil

perhitungan uji coba validitas terdapat pada lampiran 23 dan 24.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut

dapat memberi hasil yang tetap. Seandainya hasilnya berubah-ubah,

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Penelitian ini

menggunakan rumus alpha cronbach untuk menguji tingkat reliabilitas,

yaitu:
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= kk − 1 1 − ∑σσ
Keterangan:

r11 = reliabilitas instrumen

k = jumlah butir pertanyaan

σb
2 = varians butir

σt
2 = varians total

(Rusman, 2013: 63)

Dengan kriteria pengujian, jika harga r hitung > r tabel dengan α = 0,05

maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel, dan sebaliknya jika harga r

hitung < r hitung maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel.

Adapun rumus menghitung varians dan skor item adalah sebagai

berikut:

s = ∑ − (∑ )
Keterangan:

s2 = varian tiap butir soal

∑X2 = jumlah skor tiap item

N = jumlah responden
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Tabel 5. Tingkat Besarnya Reliabilitas

Besarnya nilai r Interpretasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,000
Antara 0,600 sampai dengan 0,800
Antara 0,400 sampai dengan 0,600
Antara 0,200 sampai dengan 0,400
Antara 0,000 sampai dengan 0,200

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Sumber: (Arikunto, 2013: 89)

Hasil perhitungan uji reliabilitas skala psikologi kecerdasan

interpersonal sebesar 0,907, sedangkan hasil perhitungan uji reliabilitas

skala psikologi kecerdasan intrapersonal sebesar 0,949. Hal ini

membuktikan bahwa hasil skala psikologi kecerdasan interpersonal dan

kecerdasan intrapersonal memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Perhitungan uji reliabilitas terdapat pada lampiran 25.

3.8 Uji Persyaratan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Penggunaan statistik ini, data

yang diperoleh dalam penelitian harus memenuhi syarat berdistribusi normal

dan homogen, sehingga perlu uji terlebih dahulu yang berupa uji normalitas dan

uji homogenitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi

normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan

adalah uji Liliefors dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
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Lo = F (Zi) – S (Zi)

Keterangan:

Lo = harga mutlak terbesar

F (Zi) = peluang angka baku

S (Zi) = proporsi angka baku

(Sudjana, 2005: 466)

Kriteria pengujian adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi

0,05, maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula

sebaliknya.

3.8.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang

diambil dari populasi yang memiliki varians yang homogen atau tidak.

Pada penelitian ini digunakan uji Levene. Homogenitas varians diuji

menggunakan rumus:

W = ( − )( − 1)∑ ( − ̅)∑( − )
Keterangan:

adalah jumlah observasi

adalah banyaknya kelompok= −
adalah rata-rata kelompok

adalah rata-rata kelompok dari



78

̅ adalah rata-rata menyeluruh (overall mean) dari

Harga Ftabel pada taraf α = 0,05 dengan dk pembilang = k – 1 dan dk

penyebut = n – k yaitu Ftabel = F(0,05,k – 1, n – k). Kriteria pengujian adalah

jika W < Ftabel maka kelompok-kelompok yang dibandingkan

mempunyai varians yang homogen.

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 T-Test Dua Sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian

hipotesis komparatif dua sampel independen.

t = X − Xsn + sn
(Separated Varian)

t = X − X(n − 1)s + (n − 1)sn + n − 2 1n + 1n
(Polled Varian)

Keterangan:
X 1 = rata-rata keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran IPS

Terpadu yang diajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe two stay two stray (TSTS)

X 2 = rata-rata keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran IPS
Terpadu yang diajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe time token
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s1
2 = varian total kelompok 1

s2
2 = varian total kelompok 2

n1 = banyaknya sampel kelompok 1
n2 = banyaknya sampel kelompok 2
(Sugiono, 2010: 273)

Terdapat beberapa pertimbangan rumus t-test yang digunakan untuk

pengujian yaitu:

a. apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya

sama atau tidak

b. apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak

Berdasarkan dua hal tersebut berikut ini diberikan pedoman

penggunaannya.

a) Bila jumlah anggota sampel n1 = n2, dan varian homogen (σ1
2 = σ2

2)
maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated varian
maupun polled varian. Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk =
n1 + n2 - 2.

b) Bila n1 ≠ n2, varian homogen (σ1
2 = σ2

2), dapat digunakan rumus t-
test dengan polled varian. Derajat kebebasannya (dk) = n1 + n2 - 2.

c) Bila n1 = n2, varian tidak homogen (σ1
2 ≠ σ2

2) dapat digunakan
rumus separated varian maupun polled varian, dengan dk = n1 – 1
atau n2 – 1. Jadi dk bukan n1 + n2 - 2.

d) Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen (σ1
2 ≠ σ2

2). Untuk ini
digunakan t-test dengan separated varian, harga t sebagai pengganti
t-tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1 – 1) dan dk
(n2 – 1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang
terkecil.

(Sugiono, 2010: 272)

3.9.2 Analisis Varians Dua Jalan

Penelitian ini menggunakan analisis varians dua jalan untuk mengetahui

tingkat signifikansi perbedaan dua model pembelajaran dengan
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kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal terhadap

keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Tabel 6. Rumus Unsur Persiapan Anava Dua Jalan

Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo P

Antara A

Antara B

Antara
AB
(Interaksi)

Dalam (d)

JK = ∑ (∑X )n − (∑X )N
JK = ∑ (∑X )n − (∑X )N
JK = ∑ (∑X)n − (∑X )N− JK − JK
JK(d) = JKA - JKB - JKAB

A – 1
(2)

B – 1
(2)

dbA x dbB

(4)

dbT - dbA

- dbB -
dbAB

JKdbJKdbJKdb
JKdb

MKMKMKMKMKMK

Total (T) JK = ∑X − (∑X )N N – 1
(49)

Keterangan:
JKT = jumlah kuadrat total
JKA = jumlah kuadrat total variabel A
JKB = jumlah kuadrat total variabel B
JK = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B
JK(d) = jumlah kuadrat dalam
MKA = mean kuadrat variabel A
MKB = mean kuadrat variabel A
MKAB = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B
MKd = mean kuadrat dalam
FA = harga Fo untuk variabel A
FB = harga Fo untuk variabel B
FAB = harga Fo untuk variabel interaksi antara variabel A dengan

variabel B
(Arikunto, 2013: 429)
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3.9.3 Analisis Efektivitas Model Pembelajaran

Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran digunakan rumus

sebagai berikut.

Efektivitas = ∆ Rerata keterampilan sosial siswa yang memilikikecerdasan interpersonal tipe TSTS∆Rerata keterampilan sosial siswa yang memilikikecerdasan interpersonal tipe Time Token
Kriteria yang digunakan untuk menyatakan pembelajaran mana yang

lebih efektif adalah sebagai berikut.

1) Apabila efektivitas > 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe TSTS dinyatakan lebih efektif daripada

model pembelajaran tipe Time Token.

2) Apabila efektivitas = 1 maka tidak terdapat perbedaan efektivitas

model pembelajaran tipe TSTS dan model pembelajaran tipe Time

Token.

3) Apabila efektivitas < 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe Time Token dinyatakan lebih efektif

daripada model pembelajaran tipe TSTS.

Efektivitas = ∆ Rerata keterampilan sosial siswa yang memilikikecerdasan intrapersonal tipe TSTS∆Rerata keterampilan sosial siswa yang memilikikecerdasan intrapersonal tipe Time Token
Kriteria yang digunakan untuk menyatakan pembelajaran mana yang

lebih efektif adalah sebagai berikut.
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1) Apabila efektivitas > 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe TSTS dinyatakan lebih efektif daripada

model pembelajaran tipe Time Token.

2) Apabila efektivitas = 1 maka tidak terdapat perbedaan efektivitas

model pembelajaran tipe TSTS dan model pembelajaran tipe Time

Token.

3) Apabila efektivitas < 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe Time Token dinyatakan lebih efektif

daripada model pembelajaran tipe TSTS.

3.9.4 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan tujuh pengujian hipotesis, yaitu:

Rumusan hipotesis 1

H0 : μ1 = μ2

H1 : μ1 ≠ μ2

Rumusan hipotesis 2

H0 : μ1 = μ2

H1 : μ1 ≠ μ2

Rumusan hipotesis 3

H0 : μ1 = μ2

H1 : μ1 ≠ μ2
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Rumusan hipotesis 4

H0 : μ1 < μ2

H1 : μ1 ≥ μ2

Rumusan hipotesis 5

H0 : μ1 > μ2

H1 : μ1 ≤ μ2

Rumusan hipotesis 6

H0 : μ1 < μ2

H1 : μ1 ≥ μ2

Rumusan hipotesis 7

H0 : μ1 > μ2

H1 : μ1 ≤ μ2

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut.

H0 diterima apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel

H0 ditolak apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel

Hipotesis 1, 2, dan 3 diuji menggunakan rumus analisis varians dua

jalan.

Hipotesis 4, 5, 6 dan 7 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel

independen.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1    Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray

(TSTS) dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Time

Token pada mata pelajaran IPS Terpadu. Melalui model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) menekankan pada

kerjasama kelompok untuk memecahkan suatu masalah dan

tanggungjawab antaranggota kelompok untuk membagikan hasil dan

informasinya dengan kelompok lain sehingga dapat menciptakan

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, serta

menghargai pendapat dari kelompok lain, sehingga peserta didik dapat

belajar melalui interaksi dengan orang lain atau teman sebaya,

sedangkan model pembelajaran tipe Time Token lebih ditekankan pada

pembagian peran siswa agar tidak mendominasi pembicaraan atau diam

sama sekali, karena siswa dituntut untuk menggunakan kartu bicaranya

selama pembelajaran berlangsung.
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2. Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa antara siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal dengan siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu. Siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal dapat bekerjasama dan berinteraksi

dalam kelompok belajar secara efektif dengan orang lain, sehingga

keterampilan sosial siswa dalam membentuk komunikasi dengan teman

sebaya sangat optimal, sedangkan siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi.

3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan  kecerdasan

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal siswa terhadap keterampilan

sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. Model pembelajaran tipe

Two Stay Two Stray (TSTS) memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bekerja sama dan berinteraksi antaranggota kelompok untuk dapat

memecahkan persoalan yang dapat didukung oleh kecerdasan

interpersonal, sedangkan model pembelajaran tipe Time Token

membagikan peran siswa lebih merata sehingga dapat mengurangi siswa

yang mendominasi di kelas atau diam sama sekali yang dapat didukung

oleh kecerdasan intrapersonal.

4. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) lebih efektif dibandingkan

dengan yang menggunakan model pembelajaran Time Token bagi siswa

yang memiliki kecerdasan interpersonal terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu. Keterampilan sosial siswa akan meningkat secara signifikan
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jika menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS)

pada siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal.

5. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Time Token lebih efektif dibandingkan dengan yang

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) bagi

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal terhadap mata pelajaran

IPS Terpadu. Keterampilan sosial siswa akan meningkat secara

signifikan jika menggunakan model pembelajaran Time Token pada

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal.

6. Keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan interpersonal lebih

tinggi dibandingkan dengan yang kecerdasan intrapersonal dengan

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS)

terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. Keterampilan sosial siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal akan meningkat secara signifikan jika

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS).

7. Keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan interpersonal lebih

rendah dibandingkan dengan yang kecerdasan intrapersonal dengan

menggunakan model  pembelajaran Time Token terhadap mata pelajaran

IPS Terpadu. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal akan meningkat secara signifikan jika menggunakan model

pembelajaran Time Token.
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5.2    Saran

Berdasarkan berdasarkan hasil penelitian tentang “Efektivitas Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan Tipe Time

Token untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial dengan Memperhatikan

Kecerdasan Interpersonal dan Kecerdasan Intrapersonal Pada Mata Pelajaran

IPS Terpadu Kelas VII SMP Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan

mata pelajaran IPS Terpadu, seperti menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan tipe Time Token untuk

meningkatkan keterampilan sosial.

2. Sebaiknya guru mengenal karakteristik siswa, termasuk kecerdasan

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal siswa sehingga guru dapat

mengambil inisiatif dalam upaya mengembangkan potensi tersebut.

3. Sebaiknya guru menciptakan interaksi yang optimal saat proses

pembelajaran berlangsung agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

4. Sebaiknya guru apabila ingin meningkatkan keterampilan sosial siswa

pada siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dapat menggunakan

model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TSTS) karena model

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TSTS) lebih efektif

dibandingkan model pembelajaran tipe Time Token.

5. Sebaiknya guru apabila ingin meningkatkan keterampilan sosial siswa

pada siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dapat menggunakan

model pembelajaran tipe Time Token karena model pembelajaran tipe
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Time Token lebih efektif dibandingkan model pembelajaran tipe Two

Stay Two Stray (TSTS).

6. Sebaiknya guru apabila ingin meningkatkan keterampilan sosial dapat

mempertimbangkan untuk menggunakan model pembelajaran tipe Two

Stay Two Stray (TSTS) pada siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal karena kecerdasan interpersonal lebih tinggi dibandingkan

dengan kecerdasan intrapersonal.

7. Sebaiknya guru apabila ingin meningkatkan keterampilan sosial dapat

mempertimbangkan untuk menggunakan model pembelajaran tipe Time

Token pada siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal karena

kecerdasan intrapersonal lebih tinggi dibandingkan dengan kecerdasan

interpersonal.
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