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ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA ANTARA
YANG PEMBELAJARANNYA MENGGUNAKAN MODEL TIME TOKEN

DAN JIGSAW DENGAN MEMPERHATIKAN KECERDASAN
INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL PADA MATA PELAJARAN

EKONOMI KELAS X SMA PERSADA BANDAR LAMPUNG TAHUN
PELAJARAN 2015/2016

Oleh

LARAS NUR AINI PRATIWI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan sosial siswa serta
mengkaji tentang keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan
model time token dan jigsaw dengan mempertikan kecerdasan intrapersonal dan
interpersonal pada mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X SMA Persada
Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas
keterampilan sosial dengan model pembelajaran time token dan jigsaw dengan
memperhatikan kecerdasan intrapersonal dan  interpersonal siswa. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan eksperimen.
Populasi penelitian ini 63 siswa dengan jumlah sampel sebanyak 43 siswa yang
ditentukan dengan  teknik Cluster Random Sampling. Pengumpulan data melalui
observasi. Pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test dua sampel independen
dan analisis varian dua jalan. Hasil peneltian menunjukkan (1) Ada perbedaan
keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran time token dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan
model pembelajaran jigsaw (2) Ada  perbedaan keterampilan sosial antara siswa
yang memiliki kecerdasan intrapersonal dengan siswa yang memiliki kecerdasan
interpersonal (3) Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan
intrapersonal dan kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran ekonomi.

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

1.1.Latar Belakang

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang harus

dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak memiliki

kualitas untuk maju dan berkembang sesuai dengan cita-cita menuju

sejahtera. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat

dilakukan salah satunya dengan meningkatkan mutu pendidikan. Melalui

pendidikan yang baik dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mampu membangun bangsa ke arah yang lebih baik.

Seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3
menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.”

Tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai melalui proses pendidikan yang

memadai. Hasil belajar merupakan cerminan dari kompetensi, yang

mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiganya

harus proporsional, sehingga  siswa tidak hanya dituntut pintar dalam ilmu

pengetahuan saja, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan. Adapun
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keterampilan yang dibina diantaranya keterampilan berfikir, keterampilan

akademik, keterampilan penelitian dan keterampilan sosial. Hal ini sangat

penting, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

mengharuskan siswa mempunyai bekal, yaitu  ilmu pengetahuan,

keterampilan serta moral. Kemajuan teknologi juga cenderung membuat

siswa bersifat individualis, mereka lebih senang menyibukkan diri dengan

gadget atau smartphonenya dari pada bersosialisasi dan berinteraksi dengan

lingkungan. Hal ini tidak akan terjadi jika siswa cerdas dalam aspek kognisi,

afeksi serta psikomotoriknya.

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memiliki peranan

penting dalam usaha mengembangkan dan membina potensi yang dimiliki

siswa. Sekolah merupakan institusi pendidikan sekaligus yang bertugas untuk

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik baik dari

segi akademis, sikap serta keterampilan agar mampu menjalankan tugas-tugas

kehidupan  dengan baik.

Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk ke dalam jenjang pendidikan

menengah. Tujuan pendidikan menengah yang termuat dalam Peraturan

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 ialah :

Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada
jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan
perkembangan ilmu dan teknologi serta meningkatkan kemampuan siswa
sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik
dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui tujuan mata pelajaran. Salah satu mata

pelajaran di SMA adalah mata pelajaran ekonomi. Tingkat pendidikan dasar
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mata pelajaran ekonomi sebagai bagian integral dari IPS sedangkan pada

tingkat pendidikan menengah ekonomi diberikan sebagai mata pelajaran

tersendiri.

Pada tingkat pendidikan menengah, menurut Depdiknas (2003) mata
pelajaran ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan (1)
memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan
masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi
dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara, (2)
menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang
diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi, (3) membentuk sikap bijak,
rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan
keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi
diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara, (4) membuat keputusan
yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam
masyarakat yang majemuk,baik dalam skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan uraian tersebut maka pembelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran serta

menjadi makhluk sosial yang mempunyai keterampilan sosial dan

pengetahuan tentang ilmu ekonomi yang bermanfaat bagi diri sendiri,

masyarakat serta negara.

Keterampilan sosial dapat diartikan sebagai suatu kompetensi yang

diperlukan agar seseorang mampu hidup selaras, meminimalisir tanggapan-

tanggapan negatif dan berusaha menimbulkan tanggapan positif dari

masyarakat sekitar. Siswa yang memiliki keterampilan sosial yang baik

mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik pula

karena mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Peran keterampilan sosial yang sangat penting ini sudah sepantasnya

mendapatkan perhatian khusus pihak sekolah selaku penyelenggara



4

pendidikan. Pada pembelajaran keterampilan sosial di kelas secara langsung

diharapkan guru mampu memprogram pembelajaran berbasis keterampilan

sosial, yakni melaksanakan pendekatan student centered approach

(pembelajaran berpusat pada siswa) dengan porsi besar, sehingga melibatkan

siswa secara aktif pada proses pembelajaran. Penggunaan model-model

pembelajaran kooperatif yang menuntut kerjasama antar siswa pada proses

pembelajaran di kelas sangat sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran

berbasis keterampilan sosial.

Namun pada kenyataannya masih dijumpai sekolah yang masih

melaksanakannya dengan porsi sedikit atau belum serius dalam membentuk

keterampilan sosial siswa. Pelaksanaan pembelajaran masih sebatas

pembelajaran konvensional dimana mementingkan tuntasnya materi,

didominasi dengan metode ceramah yang membuat siswa menjadi pasif

dalam pembelajaran.

Hal ini juga terjadi pada SMA Persada Bandar Lampung. Proses

pembelajaran ekonomi belum menekankan pada keterampilan sosial siswa.

Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada

guru dan beberapa siswa kelas X SMA Persada Bandar Lampung pada

penelitian pendahuluan.

Hasil belajar dalam aspek afektif khususnya keterampilan sosial siswa dalam

pembelajaran ekonomi masih tergolong rendah yang dipengaruhi oleh

beberapa indikator yang dikemukakan Maryani (2011:18-20) yang dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1 Hasil Observasi Penelitian Pendahuluan dalam aspek
keterampilan sosial pada mata pelajaran ekonomi

No Dimensi
Keterampilan
Sosial Menurut
Maryani
(2011: 18-20

Indikator
Keterampilan sosial
Menurut Maryani
(2011: 18-20)

Fakta yang terjadi pada
kelas X SMA Persada
Bandar Lampung

1. Keterampilan
dasar
berinteraksi

Kemampuan berbagi
informasi

Pada proses pembelajaran,
siswa sangat pasif, hanya
beberapa siswa yang
mengajukan diri untuk
menjawab pertanyaan atau
sekedar berbagi informasi

2. Keterampilan
berkomunikasi

Kemampuan berbicara
secara bergiliran

Pada proses pembelajaran,
beberapa siswa masih
mendominasi dalam
menyampaikan pendapat
serta menjawab pertanyaan
dari guru

Kemampuan
menyampaikan
pendapat

Banyak siswa yang hanya
diam saat diminta
menyampaikan pendapat.

3. Keterampilan
membangun
tim/kelompok

Kemampuan bekerja
sama

Pada saat pelajaran
berkelompok masih banyak
siswa yang mengerjakan
secara individu tidak
berdiskusi dengan anggota
kelompok.

Kemampuan saling
menolong

Pada saat pelajaran
berkelompok masih banyak
siswa yang enggan
membantu teman yang
mengalami kesulitan
belajar.

4. Keterampilan
menyelesaikan
masalah

Kemampuan
menyelesaikan
masalah dengan
berdiskusi

Pada saat pembelajaran
yang menerapkan
pemecahan masalah banyak
siswa yang menyelesaikan
sendiri dan tidak melakukan
diskusi dengan teman yang
lain.

Kemampuan
menerima/respek
terhadap pendapat
orang lain.

Ketika salah satu kelompok
sedang presentasi, siswa
dari kelompok lain
cenderung tidak menyimak.

Sumber. Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA Persada Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa keterampilan sosial siswa

masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari jumlah siswa kelas X yaitu

63 yang terdiri dari 3 kelas hanya 7 siswa(11%) yang berinteraksi aktif dalam

pembelajaran dan 89% siswa hanya diam dan mendengarkan belum adanya

interaksi dalam pembelajaran.

Pada penelitian pendahuluan, peneliti juga mengadakan wawancara kepada

guru bidang studi  dan sebagian siswa. Hasil yang diperoleh adalah siswa

kurang berbaur dengan siswa yang lain, dan apabila guru memberikan tugas

kelompok, siswa cenderung memilih berkelompok dengan teman-teman

dekatnya, selain itu pada proses pembelajaran banyak siswa yang masih ribut,

asyik mengobrol sendiri dengan temannya dan tidak memperhatikan guru saat

menjelaskan materi pelajaran.

Model pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan pendekatan

ekspositori dan diskusi secara sederhana, sehingga yang terjadi adalah

komunikasi searah, guru hanya menyampaikan materi dan siswa menyimak

dan cenderung pasif. Pembelajaran berpusat pada guru sampai saat ini masih

menemukan beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada saat

berlangsungnya pembelajaran di kelas, interaksi aktif antara siswa dengan

guru atau guru dengan siswa jarang terjadi. Siswa kurang bisa bekerja sama

dalam kelompok diskusi dan dalam pemecahan masalah yang diberikan.

Proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional, belum menempatkan

siswa sebagai subyek belajar menyebabkan hasil belajar dalam aspek afektif

khususnya keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran ekonomi juga

masih tergolong rendah.
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Berdasarkan hal tersebut, perlu digunakan model pembelajaran kooperatif

dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif merupakan

suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok.

Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang

berbeda-beda (tinggi, sedang dan rendah).  Model pembelajaran kooperatif

mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan

pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang akan diterapkan peneliti

adalah pembelajaran kooperatif tipe time token dan pembelajaran tipe jigsaw.

Strategi pembelajaran time token menurut Arends dalam Huda (2014: 239),

merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran demokratis

di sekolah. Proses pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang

menempatkan siswa sebagai subjek. Sepanjang proses belajar, aktivitas siswa

menjadi titik perhatian utama. Dengan kata lain mereka selalu dilibatkan

secara aktif. Pembelajaran time token melatih semua siswa untuk berbicara,

dan mengemukakan pendapat siswa tidak ada siswa yang mendominasi,

semua siswa mempunyi kesempatan yang sama. Setiap siswa diberkan satu

kupon bicara yang hanya dapat digunakan sekali, jadi semua siswa

mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Sehingga model ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan sosial

siswa.

Pembelajaran kooperatf tipe jigsaw menurut Slavin (2008:17)

“Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran
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kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Siswa

mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan materi dari kelompok ahli

kepada anggota kelompok asalnya, sehingga keterampilan sosial siswa dapat

ditingkatkan dengan penggunan model koopertif tipe jigsaw.

Metode kooperatif tipe time token dan jigsaw sangat tepat untuk diterapkan

dalam pembelajaran ekonomi guna meningkatkan kterampilan sosial siswa

karena kedua metode ini mempunyai kesamaan yaitu membagi kelas dalam

kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa secara heterogen,

menitikberatkan semua aktifitas belajar dilakukan oleh siswa dan guru.

Keaktifan siswa di kelas dalam kegiatan belajar akan menciptakan interaksi

aktif antara siswa, yaitu menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat

orang lain, dan kemampuan bekerja dalam kelompok, sehingga dapat

meningkatkat keterampilan sosial siswa.

Selain model pembelajaran, hal lain yang diduga ikut mempengaruhi

keterampilan sosial yaitu adanya kecerdasan intrapersonal dan interpersonal

siswa yang perlu diperhatikan. Hal ini dapat terjadi karena siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal mempunyai kemampuan untuk mengenali

diri sendiri dengan memiliki konsep diri yang jelas serta citra diri yang positif

seperti yang diungkapkan oleh Gardner (2003:78). Begitu pula untuk

kecerdasan interpersonal. Siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal

mampu mengamati dan mengerti maksud,motivasi dan perasaan orang lain.

Peka pada ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh orang lain dan ia mampu
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memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga

mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain,

mengerti pandangan, sikap orang lain dan umumnya dapat memimpin

kelompok.

Siswa mempunyai tingkat kecerdasan interpersonal dan kecerdasan

intrapersonal dengan berbagai tingkatan. Ada siswa yang mempunyai

kecerdasan intrapersonal dan interpersonal yang tinggi, tetapi tidak sedikit

siswa yang belum memahami diri sendiri, mengetahui konsep diri dengan

baik. Dan tidak semua siswa mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara

baik dengan orang lain. Berdasarkan hal ini dalam proses pembelajaran

ekonomi untuk meningkatkan keterampilan sosial perlu memperhatikan

kecerdsan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal masing-masing siswa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan

penelitian yang berjudul “Perbandingan Keterampilan Sosial antara Siswa

yang Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Time token dan Jigsaw dengan Memperhatikan Kecerdasan

Intrapersonal dan Interpersonal pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X

SMA Persada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”
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1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai

berikut :

1. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam memberikan materi

pembelajaran, dimana guru menjelaskan dan murid memperhatikan

sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran

2. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi

3. Partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih rendah

dikarenakan guru masih berperan dominan dalam pembelajaran.

4. Guru hanya melihat aspek kecerdasan IQ dalam kegiatan belajar

mengajar, sedangkan kecerdasan lain (Kecerdasan Intrapersonal dan

Interpersonal) yang juga penting sering tidak diperhatikan pada mata

pelajaran Ekonomi.

5. Penilaian aspek afektif khususnya dalam keterampilan sosial belum

diperhatikan dalam evaluasi pembelajaran.

6. Siswa hanya diam dan mendengarkan ceramah dari guru

7. Siswa masih kurang berani dan tidak percaya diri untuk

mengemukakan pendapat.

8. Keterampilan sosial siswa masih tergolong kurang baik.

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian

ini membatasi pada kajian perbandingan keterampilan sosial siswa dalam
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pelajaran ekonomi antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe time token dan model pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw dengan memperhatikan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal

pada mata pelajaran Ekonomi kelas X  semester genap SMA Persada Tahun

Pelajaran 2015/2016 .

1.4.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

time token dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata

pelajaran Ekonomi?

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa antara

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dan siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal?

3. Apakah ada interaksi yang siginifikan antara model pembelajaran

kooperatif tipe time token dan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal terhadap

keterampilan sosial siswa?

4. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe time token lebih tinggi secara

signifikan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran ekonomi?
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5. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi secara signifikan

dengan siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe time token pada siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal pada mata pelajaran ekonomi?

6. Apakah keterampilan sosial siswa antara siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal lebih tinggi secara signifikan dengan siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe time token pada mata pelajaran ekonomi?

7. Apakah keterampilan sosial siswa antara siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal lebih tinggi secara signifikan dengan siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran ekonomi?

1.5.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa

yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe time token dan

model pembelajaran kooperatif jigsaw pada mata plajaran ekonomi.

2. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa

yang memiliki kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal pada

mata pelajaran ekonomi.

3. Untuk mengetahui interaksi yang signifikan antara model pembelajaran

kooperatif tipe time token dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
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dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal terhadap keterampilan

sosial.

4. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

time token dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal pada mata pelajaran ekonomi.

5. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

time token dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal pada mata pelajaran ekonomi.

6. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa

antara siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dan siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe time token pada mata pelajaran

ekonomi.

7. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa

antara siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dan siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran ekonomi.



14

1.6.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi sekolah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kualitas

pembelajaran yang ditunjukkan oleh keberhasilan prestasi belajar siswa.

2. Bagi guru

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan

pemikiran tentang alternatif model pembelajaran yang dapat

meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran Ekonomi.

3. Bagi siswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan untuk

meningkatkan keterampilan sosial melalui model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara lebih optimal

4. Bagi dunia pendidikan pada umumnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber inspirasi untuk lebih

memperdalam permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu

pendidikan.

5. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang luas dibidang

pendidikan serta dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga

karena dapat mengetahui kondisi yang nyata terjadi di lapangan,

sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembanding dengan

teori-teori yang didapat selama masa studi.
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1.7.Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah keterampilan sosial siswa, model pembelajaran

kooperetif tipe time token dan model pembelajaran tipe jigsaw serta

kecerdasan intrapersonal dan interpersonal.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA semester genap.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Persada Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2015/2016

5. Ilmu Penelitian

Termasuk kedalam ruang lingkup pendidikan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Definisi Belajar dan Teori Belajar

1. Definisi Belajar

Belajar didefinisikan sebagai suatu perubahan pada diri individu yang

disebabkan oleh pengalaman, perubahan itu diperoleh dengan suatu aktifitas

tertentu. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku tetap dari

belum tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi

lebih terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta

bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri .

(Trianto,2009:17). Hal senada juga disampaikan oleh Slameto (2013: 2)

belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Slameto (2013: 2). 1). Perubahan

terjadi secara sadar, 2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan

fungsional, 3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, 4)

Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, 5) Perubahan dalam

belajar bertujuan atau terarah, 6) Perubahan mencakup seluruh aspek
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tingkah laku.

Sementara menurut Jarvis dalam Trianto (2010 : 178) bahwa belajar adalah:
(1) ada tidaknya perubahan perilaku permanen sebagai hasil dari
pengalaman; (2) perubahan relative sering terjadi yang merupakan hasil dari
praktek pembelajaran; (3) proses di mana pengetahuan itu digali melalui
transformasi pengalaman; (4) proses transformasi pengalaman yang
menghasilkan pengetahuan, skill, dan attitude; (5) mengingat informasi.

Menurut Slameto (2010 : 54), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
adalah: 1)faktor-faktor internal: jasmani (kesehatan, cacat tubuh); psikologis
(intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan).
2)faktor-faktor eksternal: keluarga ; sekolah dan masyarakat

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, belajar adalah suatu proses

dalam menemukan perubahan dalam diri seseorang, baik berupa tingkah

laku, keterampilan, maupun pengetahuan. Perubahan-perubahan tersebut

terjadi dengan tahapan-tahapan tertentu dan berlangsung dalam waktu yang

relative lama dan perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya usaha

yang  disengaja dengan melaksanakan prinsip- prinsip dalam pembelajaran,

serta dengan memperhatikan faktor dalam diri serta faktor lingkungan.

2. Teori Belajar

Pengertian belajar erat kaitannya dengan teori belajar. Teori belajar itu

antara lain :

a. Teori Belajar Behavioristik

Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku, tidak lain adalah

perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara

stimulus dan respons (Nara dan Siregar, 2010: 25). Atau dengan kata

lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal
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kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai

hasil interaksi antara stimulus dan respons.

Menurut Nara dan Siregar (2010: 27) Program-program pembelajaran
seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul dan program-
program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan
stimulus respons serta mementingkan faktor- faktor penguat
(reinforcement), merupakan program pembelajaran yang menerapkan
teori belajar yang dikemukakan Skiner.

Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari

beberapa hal seperti : tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran,

karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.

Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah

perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan

pengetahuan (transfer of knowledge) ke pembelajar.

Berdasarkan pendapat  para ahli di atas, menekankan pada sebuah proses

perubahan tingkah laku berdasarkan apa yang diberikan (dalam bentuk

stimulus) dan diterima melalui respon. Model kooperatif tipe time token

merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandasan teori

behavioristik. Karena siswa diberikan stimulus dengan menggunakan

kupon bicara dan siswa harus menghabiskan kupon tersebut. Hal ini

merupakan stimulus yang akan menghasilkan respon yaitu siswa menjadi

lebih aktif dalam pembelajaran.

b. Teori Belajar Kognitif

Sebagai pelopor aliran kognitif, David Ausubel mengemukakan teori

belajar bermakna (meaningful learning). Belajar bermakna adalah proses
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mengaitkan dalam informasi baru dengan konsep- konsep yang relevan

dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. (Nara dan Siregar, 2010:

36). Menurut Jean Piaget seorang penganut aliran kognitif yang kuat,

bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yakni : asimilasi;

akomodasi; dan equilibrasi (penyeimbangan). Proses asimilasi adalah

proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru ke informasi struktur

kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah

penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Equilibrasi

adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.

(Nara dan Siregar, 2010: 32)

Menurut pendapat para ahli  teori kognitif, belajar adalah perubahan

persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang

dapat diamati dan dapat diukur. Pengetahuan seseorang diperoleh

berdasarkan pemikiran. Menurut pendapat ahli, dalam pendekatan

kognitivisme kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam

menafsirkan peristiwa/kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Oleh

karena itu, dalam aliran kognitivisme lebih mementingkan proses belajar

daripada hasil belajar itu sendiri.

c. Teori Belajar Kontruktivisme

Glaserfeld, Betercourt (1989) dan Mathews (1994) dalam Nara dan Siregar

(2010: 39) mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang

adalah hasil konstruksi (bentukan) orang itu sendiri. Sedangkan Nara dan

Siregar (2010: 36)  sendiri mengemukakan teori konstruktivistik sebagai
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proses pembentukan (Konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri.

Driver dan Oldham (1994) dalam Nara dan Siregar (2010: 36)

mengemukakan cirri-ciri belajar berbasis konstrutivistik adalah orientasi,

elisitasi, restrukturusasi ide, penggunaan ide baru, dan review.

Sementara Piaget (1971) dalam Nara dan Siregar (2010: 39)

mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang

dikonstruksikan dari pengalamannya. Berbeda dengan kontruktivisme

kognitif ala Piaget, konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh

Vigotsky menekankan pada pengaruh budaya.  Vygostsy berpendapat

fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antar inter-psikologi melalui

interaksi dan intra psikologi dalam benaknya.  Internalisasi dipandang

sebagai transformasi dari kegiatan eksternal ke internal.  Ini terjadi pada

individu bergerak antara inter psikologi dengan intra psikologi (diri

individu ).

Menurut Slavin dalam Ratumanan (2004: 49) ada dua implikasi utama teori
Vygostsky dalam pendidikan. Pertama dikehendakinya setting kelas
berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa
dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam
mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-
strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan
terdekat/proksimal masing-masin. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam
pembelajaran menekankan perancahan (Scaffholding). Dengan
Scaffholding semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggung
jawab untuk pembelajarannya sendiri. Teori Vygostky ini menekankan
interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan
penekanannya pada lingkungan pembelajaran.  Menurut teori Vygotsky,
fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing
individu dalam konteks budaya.  Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran
terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari
namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya.

Teori kontruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat

generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang
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dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar

sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara simulasi respon,

kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia

membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada

pengetahuannya sesuai dengan pengalamnnya. Menurut kontruktivisme

belajar adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman

atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya,

sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan.

Menurut teori ini satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya

memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan

aktif membangun sendiri pengetahuan didalam memorinya. Dalam hal ini

guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Penelitian ini

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang

mengaplikasikan teori belajar kontruktivisme, siswa akan belajar secara

berkelompok yang akan membangun dan menciptakan pengetahuan dari

proses diskusi, baik pada kelompok ahli maupun kelompok jigsaw.

d. Teori Humanistik

Seorang ahli yang bernama Kolb membagi tahapan belajar menjadi empat
tahap, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif,
konseptualisasi, dan eksperimen aktif. pada tahap awal pembelajaran siswa
hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Pada tahap kedua,
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siswa secara lambat laun akan mulai mampu mengadakan observasi aktif
terhadap kejadian itu, dan mulai berusaha memikirkan dan memahaminya.
Pada tahap ketiga, siswa mulai belajar membuat konsep “teori” tentang hal
yang diamatinya. Dan pada tahap terakhir, siswa mampu untuk
mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. (Nara dan
Siregar, 2010: 35)

Berdasarkan teori yang diterapkan oleh Kolb, Honey and Mumford

membuat penggolongan siswa. Menurut mereka ada empat macam atau

tipe siswa, yaitu : aktivis; reflektor; teoris; dan pragmatis. (Nara dan

Siregar, 2010: 36) Berdasarkan teori belajar humanistik oleh beberapa ahli

di atas, menyatakan bahwa belajar itu terjadi karena adanya pengalaman

dalam hidupnya.

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan

manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami

lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus

berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan

sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar

dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya.

Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa

sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai  makna

kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa

dan  mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa

berperan  sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman

belajarnya sendiri.
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2.1.2. Hasil Belajar

Setiap siswa yang melakukan kegiatan belajar akan selalu ingin

mendapatkan dan mengetahui hasil dan hasil belajarnya selama ini. Hasil

belajar adalah hal yang paling penting dalam pendidikan, karena dengan

hasil belajar kita dapat mengetahui efektifitas atau tidak, cara yang dipakai

selama pembelajaran. Untuk dapat mengetahui hasil dari proses belajar

tersebut, dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan evaluasi kepada

siswa. Sehingga guru dapat memberikan penilaian terhadap hasil belajar

yang telah dilakukan oleh siswa.

Hasil belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai

faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri (faktor internal) maupun

dari luar diri (ekternal) siswa.

Mudjiono (2006: 3) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari
suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi guru, tindak
mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari segi siswa, hasil
belajar merupakan berakhirnya pembelajaran dan puncak proses belajar.
Jika dalam proses pembelajaran interaksi antara guru dengan siswa dan
siswa dengan siswa baik, maka hasil belajar yang diperoleh akan baik pula.

Menurut Hamalik (2004: 155) hasil belajar tampak sebagai terjadinya
perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur
dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan
tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang
lebih baik dibandingkan  dengan sebelumnya. Misalnya dari tidak tahu
menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya.

Hasil belajar menyangkut beberapa aspek, yaitu pengetahuan, sikap dan

keterampilan. Hal ini didukung oleh Gagne dalam Mudjiono (2006: 10)

menyatakan bahwa hasil belajar diperoleh seseorang setelah belajar berupa

keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai.
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Menurut Bloom dikutip dari Sudjana (2005: 22), hasil belajar
diklasifikasikan menjadi tiga ranah, yakni: ranah kognitif, ranah afektif dan
psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual
yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat
rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.
Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni
penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi.
Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni: gerakan
refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan
atau ketepatan gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspresif dan
interpretatif.

Berdasarkan uraian para ahli di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar

adalah kemampuan-kemampuan dan hasil akhir yang dimiliki seorang siswa

dari suatu proses belajar yang mencakup kemampuan afektif, kognitif dan

psikomotorik. Hasil belajar dijadikan tolok ukur keberhasilan tujuan

pembelajaran dan siswa dikatakan berhasil dalam belajar jika setelah

mengikuti proses pembelajaran maka terdapat perubahan tingkah laku

dalam diri siswa yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Slameto (2010:54), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu :
a) faktor-faktor intern

Faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor intern
terbagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologi, dan
faktor kelelahan. Faktor-faktor intern tersebut berperan penting untuk
dapat mengoptimalkan hasil belajar yang telah dicapai oleh individu.

b) faktor-faktor ekstern
Faktor yang ada diluar individu tersebut. Faktor ekstern yang datang
dari luar individu dapat dibagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor
keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.”

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi

dua faktor utama, yaitu faktor dari dalam siswa itu sendiri seperti kesehatan,

kesiapan, minat, motivasi dan cita-cita dan fakor dari luar siswa (eksternal)

seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Apabila faktor internal dan
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eksternal siswa baik, maka akan menunjang pencapaian hasil belajar siswa.

2.1.3.Mata Pelajaran Ekonomi

1. Pengertian Ilmu Ekonomi

Menurut Sudarman (2014: 42) bahwa “Secara harfiah istilah Ekonomi

berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos

berarti aturan. Sehingga oikonomia mengandung arti yang berlaku untuk

memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga”.

Menurut Rosyidi (2001: 3) sebagai salah satu cabang dari pohon ilmu

pengetahuan yang amat besar dan luas, ilmu ekonomi diberi gelar sebagai

The Oldest Art, and The Newest Science, atau ekonomi adalah seni yang

tertua dan  ilmu  pengetahuan  termuda. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang

ilmu pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang

timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan

atau untuk mencapai kemakmuran.

Menurut Supardan (2011: 367) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi

merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara

menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif

penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, kemudian

menyalurkan baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu

dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Menurut beberapa ahli, dapat diketahui ekonomi adalah ilmu yang

mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan
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kemakmuran. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan ekonomi

mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Manusia melakukan

semua kegiatan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Tujuan Pembelajaran Ekonomi

Tujuan mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah
Aliyah menurut Depdiknas (2003) yaitu:
1) membekali siswa sejumlah konsep ekonomi untuk mengetahui dan

mengerti peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;
2) membekali siswa sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk

mendalami ilmu ekonomi pada jenjang selanjutnya;
3) membekali siswa nilai-nilai serta etika ekonomi dan memiliki jiwa

kewirausahaan;
4) meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerjasama dalam

masyarakat majemuk.

Pembelajaran ekonomi bertujuan membentuk warga negara yang

berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-

tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi

warga negara yang baik bertanggung jawab. Namun tujuan umum

pembelajaran ekonomi adalah memberdayakan siswa agar memiliki

kecakapan berfikir, membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung

jawab serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam

kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan konsep-konsep Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS).

2.1.4.Keterampilan Sosial

1. Pengertian Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi

efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai
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dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan

ini merupakan perilaku yang dipelajari. Remaja dengan keterampilan

sosial akan mampumengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif

dalam hubungan interpersonal, tanpa harus melukai orang lain.

Keterampilan sosial merupakan sebuah cara yang bisa digunakan

seseorang atau remaja untuk bisa beradaptasi dan diterima oleh teman

sebaya atau orang-orang di sekitar.

Menurut Latifah dan Rohman dalam Sarwono (2012: 17) Remaja adalah
suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang ditandai dengan
perkembangan biologis, psikologis, moral, agama, kognitif, dan sosial.
Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak akan berkembang
menjadi seseorang yang dewasa baik dalam bentuk fisik, psikologis,
maupun dalam perkembangan keterampilan sosialnya.

Siswa SMA adalah seorang remaja yang mengalami masa

transisi,sehingga ada tugas perkembangan pada masa ini, salah satumya

adalah keterampilan sosial.

Hal ini senada dengan pendapat Mu’tadin (2006: 45) mengemukakan
bahwa salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja yang
berada dalam fase perkembangan masa remaja madya dan remaja akhir
adalah memiliki ketrampilan sosial (social skill) untuk dapat
menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-
keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi,
menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang
lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau
menerima feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai
norma dan aturan yang berlaku, dsb. Apabila keterampilan sosial dapat
dikuasai oleh remaja pada fase tersebut maka ia akan mampu
menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Hal ini berarti pula
bahwa sang remaja tersebut mampu mengembangkan aspek psikososial
dengan maksimal.

Menurut Thalib (2010: 159) keterampilan sosial adalah keterampilan yang
meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang
lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, memberi atau menerima
umpan balik, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan
aturan yang berlaku, dan sebagainya. Sedangkan menurut Stahl dalam
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Isjoni (2011: 43) menjelaskan bahwa keterampilan sosial adalah seperti
kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, menerima saran dan
masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan, serta mengurangi
timbulnya perilaku menyimpang dalam kehidupan di kelas.

Berdasarkan definisi mengenai keterampilan sosial menurut Thalib dan

Stahl tersebut dapat diketahui bahwa memberikan pendapat, menerima

saran dan masukan, bekerjasama, berkomunikasi, menjalin hubungan

dengan orang lain dan sebagainya merupakan hal-hal yang bisa remaja

temukan atau  lakukan di  sekolah  dalam  setiap  pembelajaran. Itu

sebabnya keterampilan sosial dapat dilatih di sekolah dalam setiap

pembelajaran.

Hal ini senada dengan pendapat Merrel (2008: 25) memberikan

pengertian keterampilan sosial (Social Skill) sebagai perilaku spesifik,

inisiatif, mengarahkan pada hasil sosial yang diharapkan sebagai bentuk

perilaku seseorang.

Menurut Maryani (2011: 18) keterampilan sosial merupakan kemampuan
untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai
pihak, dalam bentuk penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan
keterampilan memecahkan masalah.Dalam keterampilan sosial tercakup
berbagai kemampuan seperti kemampuan mengendalikan diri,adaptasi,
toleransi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan sosial

merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara,

mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi

sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, memiliki tanggung

jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh pertimbangan sebelum

melakukan sesuatu, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya

terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Konsep dasar dalam



29

keterampilan sosial ini diharapkan mampu membantu para remaja untuk

bisa menjalankan keterampilan sosial dengan baik di lingkungan sekolah,

keluarga, maupun masyarakat luas. Keterampilan sosial sangat berkaitan

erat dengan kecerdasan emosional. Keterampilan sosial yang baik akan

berdampak pada lingkungan seseorang, dimana seseorang akan

merasakan kehangatan atau kenyamanan dalam pertemanan atau orang-

orang yang ada di lingkungan sekitarnya.

2. Arti Penting Keterampilan Sosial

Johnson dan Johnson (2001: 26) mengemukakan 6 hasil penting dari
memiliki keterampilan sosial, yaitu: 1)Perkembangan kepribadian dan
identitas; 2)Mengembangkan kemampuan kerja, produktivitas, dan
kesuksesan karir; 3)Meningkatkan kualitas hidup; 4)Meningkatkan
kesehatan fisik; 5)Meningkatkan kesehatan psikologis; 6)Kemampuan
mengatasi stress

Menurut pendapat diatas, hasil pertama dari keterampilan sosial adalah

perkembangan kepribadian dan identitas karena kebanyakan dari identitas

masyarakat dibentuk dari hubungannya dengan orang lain. Sebagai hasil

dari berinteraksi dengan orang lain, individu mempunyai pemahaman yang

lebih baik tentang diri sendiri. Individu yang rendah dalam keterampilan

interpersonalnya dapat mengubah hubungan dengan orang lain dan

cenderung untuk mengembangkan pandangan yang tidak akurat dan tidak

tepat tentang dirinya. Jika kepribadian berkembang dengan baik maka

kemampuan kerja, produktivitas serta kesuksesan karir dapat meningkat

karena hal itu merupakan keterampilan umum yang dibutuhkan dalam

dunia kerja nyata. Keterampilan yang paling penting, karena dapat

digunakan untuk bayaran kerja yang lebih tinggi,mengajak orang lain
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untuk bekerja sama, memimpin orang lain, mengatasi situasi yang

kompleks, dan menolong mengatasi permasalahan orang lain yang

berhubungan dengan dunia kerja.

Keterampilan sosial juga dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan

fisik, serta kesehatan psikologis, karena setiap individu membutuhkan

hubungan baik dengan individu lainnya. Hubungan positif dan dukungan

dari orang lain sangat mempengaruhi kesehatan psikologis.

Ketidakmampuan mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang

positif dengan orang lain dapat mengarah pada kecemasan, depresi,

frustasi, dan kesepian.

Keterampilan sosial sangat penting bagi kehidupan individu, yaitu dalam

berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan kualitas hidup baik dalam

segi lahir maupun batin, dan kesehatan fisik maupun psikologis.

3. Ciri-ciri Ketrampilan Sosial
Gresham & Reschly dalam Gimpel dan Merrell ( 2008: 75)
mengidentifikasikan keterampilan sosial dengan beberapa ciri, antara lain:

1) perilaku interpersonal
Perilaku interpersonal adalah perilaku yang menyangkut keterampilan
yang digunakan selama melakukan interaksi sosial;

2) perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri;
3) perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis;
4) penerimaan teman sebaya;
5) keterampilan berkomunikasi.

Individu  yang memiliki keterampilan sosial dapat terlihat dari hubungan

interpersonalnya, yaitu hubungan dengan orang lain,dan  dapat

berkomunikasi dengan baik. Individu tersebut mampu mengatur dirinya

sendiri dalam situasi sosial, seperti keterampilan menghadapi stres,

memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan dan sebagainya,
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sehingga individu tersebut tidak mengalami penolakan oleh teman-

temannya. Individu yang mempunyai keterampilan sosial rendah akan

cenderung ditolak teman- temannya, karena mereka tidak dapat bergaul

dengan baik. Keterampilan sosial merupakan kompetensi yang sangat

penting dimiliki oleh semua orang termasuk peserta didik, agar dapat

memelihara hubungan-hubungan sosial secara positif baik dengan keluarga,

teman sebaya, masyarakat, dan pergaulan di lingkungan

4. Dimensi Keterampilan Sosial

Menurut Maryani (2011: 20) dimensi keterampilan sosial dikelompokkan
menjadi 4 bagian yang saling berkaitan, yaitu:

1) keterampilan dasar berinteraksi adalah keterampilan berusaha untuk
saling mengenal, adanya kontak mata, berbagi informasi, dan berbagi
material;

2) keterampilan komunikasi adalah keterampilan untuk mendengar dan
berbicara secara bergiliran, melembutkan suara (tidak membentak),
menyakinkan orang untuk dapat mengemukakan pendapat,
mendengarkan sampai orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya;

3) keterampilan membangun tim/kelompok adalah keterampilan untuk
mengakomodasi pendapat orang lain, bekerjasama, saling menolong,
dan saling memperhatikan;

4) keterampilan menyelesaikan masalah adalah keterampilan untuk
mengendalikan diri, empati, memikirkan orang lain, taat terhadap
kesepakatan, mencari jalan keluar dengan berdiskusi, respek terhadap
pendapat yang berbeda.

Interaksi sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Individu yang satu

dengan individu yang lainnya saling membutuhkan dan mereka akan

berinteraksi dan berkomunikasi sehingga terbentuk suatu kelompok.

Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam kelompok agar terjadinya

kerjasama untuk mencari jalan keluar suatu masalah. Rasa empati dan

menghargai pendapat orang lain sangat diperlukan dalam diskusi kelompok

agar dapat menemukan sebuah kesepakatan dan jalan keluar dari suatu
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masalah.

Penelitian ini merujuk kepada pendapat Maryani dalam menentukan

Indikator dan Sub Indikator dimensi keterampilam sosial. Berdasarkan

dimensi keterampilan sosial tersebut, maka dapat dijabarkan indikator dan

sub indikator dari ke-empat dimensi keterampilan sosial pada tabel berikut.

Tabel 2.Penjabaran Indikator dan Sub Indikator Dimensi
Keterampilan Soisal Menurut Maryani (2011: 20).

No Dimensi
Keterampilan
Sosial

Indikator Sub Indikator

1. Dimensi
keterampilan dasar
berinteraksi

1. Berusaha
saling
mengenal

1. Melakukan tegur
sapa
2.Memperkenalkan

identitas dirinya
kepada orang lain

3.Menanyakanidentitas
2. Ada kontak

mata
1. Adanya interaksi
2. Saling bertatap

mata ketika
berbicara

3. Berbagi
informasi

1. Bertukar
pengetahuan
antarsiswa

2. Bertukar pendapat
antarsiswa

3. Bersedia
meminjamkan
peralatan tulis yang
dimiliki

2. Dimensi
keterampilan
berkomunikasi

1. Mendengar dan
berbicara secara
bergilirn

2. Mendengarkan dengan
seksama ketika siswa
yang lain berbicara

3. Memberikan
kesempatan siswa
lain untuk
menyampaikan
pendapat

4. Menyampaikan
pendapat sesuai
dengan kesempatan

2. Melembutkan
suara

1. Tidak tergesa-gesa
dalam
menyampaikan
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2. Menahan emosi
ketika berbicara

3.Meyakinkan
orang untuk
mengemukakan
pendapat

1. Membantu untuk
berpendapat

2.  Memberikan
kesempatan yang
lain untuk berbicara

4. Mendengarkan
sampai orang
tersebut
menyelesaikan
pembicaraannya

1. Tidak berbicara
ketika yang lain
sedang
menyampaikan
pendapat

2.  Tidak memtong
pembicaraan teman

3. Dimensi
keterampilan
membangun
tim/kelompok

1. Mengakomodasi
pendapat orang
lain

1.Menghormati pendapat
2. Menerima pendapat
3.Mempertimbangkan

pendapat
4.Menyatukan pendapat

2. Bekerja sama 1.Saling kontribusi
2. Tanggung jawab

dalam menyelesaikan
pekerjaan

3. Pengerahan
kemampuan secara
maksimal

3. Saling
menolong

1. Memberikan bantuan
ketika teman
mengalami kesulitan

4. Saling
memperhatikan

1. Menghargai
pendapat

2. Menanyakan kepada
teman kesulitan
yang dihadapi

4. Dimensi
keterampilan
menyelesaikan
masalah

1. Mengendalikan
diri

1. Mendengarkan
pendapat

2. Berbicara bergiliran
3. Menahan emosi
4. Melembutkan

suara dalam
berbicara

2. Empati 1. Peduli sesama
teman

3. Memikirkan
orang lain

1. Menghargai
pendapat

2. Menanyakan kepada

Tabel 2 Lanjutan
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teman kesulitan
yang dihadapi

4. Taat pada
kesepakatan

1. Mengikuti kegiatan
sesuai prosedur

2. Toleransi
antarsesama

5. Mencari jalan
keluar dengan
diskusi

1. Melakukan
komunikasi antar
teman

2. Bermusyawarah
menyelesaikan
masalah

6. Respek terhadap
pendapat yang
berbeda

1. Menerima pendapat
berbeda

2. Mendengarkan
sampai akhir
pembicaraan

3. Menanggapi
pendapat teman

Berdasarkan ulasan di atas keterampilan sosial  membawa remaja untuk

lebih  berani berbicara,  mengungkapkan setiap  perasaan atau

permasalahan yang  dihadapi dan sekaligus menemukan penyelesaian

yang baik, sehingga mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal lain yang

justru dapat merugikan diri sendiri.

Indikator tersebut tidak semuanya digunakan dalam penelitian ini, peneliti

menyesuaikan dengan keadaan pembelajaran di kelas, indikator yang

dijadikan instrumen dalam pengambilan data keterampilan sosial adalah

indikator kemampuan berbagi informasi; kemampuan berbicara secara

bergiliran; kemampuan menyampaikan pendapat; kemampuan bekerja

sama, kemampuan saling menolong, kemampuan menyelesaikan masalah

dengan berdiskusi serta kemampuan menerima atau respek terhadap

pendapat orang lain.

Tabel 2 Lanjutan
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2.1.5.Model Pembelajaran

Model pembelajaran menurut Sudrajat dalam Suryani dan Leo ( 2012:8)

adalah bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan

teknik pembelajaran. Masih terkait dengan model pembelajaran, Syaiful

Sagala dalam Suryani dan Leo (2012:8 ), model pembelajaran adalah

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar peserta diddik untuk mencapai

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang

pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas

belajar mengajar.

Sudjana (2008: 26) mengemukakan bahwa ada banyak model pembelajaran

yang dikembangkan oleh para ahli dalam usaha mengoptimalkan hasil

belajar siswa. Model pembelajaran tersebut antara lain terdiri dari:

1) model pembelajaran kontekstual, merupakan konsep belajar yang

mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan

dengan situasi dunia nyata siswa;

2) model pembelajaran kooperatif, merupakan model pembelajaran yang

merujuk pada berbagai macam metode pembelajaran dimana para

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu

satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran;

3) model pembelajaran kuantum, pembelajaran yang dirancang dari

berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dengan

menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan cara dan
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alat yang tepat, sehingga siswa dapat belajar secara mudah dan alami;

4) model pembelajaran terpadu , merupakan pembelajaran yang

memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif

mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara

holistik. Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba

memadukan beberapa pokok bahasan;

5) model pembelajaran berbasis masalah, merupakan sebuah model

pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga

merangsang peserta didik untuk belajar. Fokusnya tidak banyak pada

apa yang sedang dikerjakan siswa tetapi pada apa yang siswa pikirkan

selama mereka mengerjakannya.

2.1.6.Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan strategi

pembelajaran melaui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (Depdiknas,

2003:5)

Slavin dalam Kokom (2010: 62) mengatakan pembelajaran kooperatif
adalah suatu strategi pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 2
sampai 5 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.
Slavin dalam Solihatin dan Raharjo (2005: 4) menyatakan bahwa
cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar
dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang
anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya
yang bersifat heterogen. selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan belajar
dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok
baik secara individu maupun kelompok.
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Menurut Lie dalam Huda (2013:56) menyatakan bahwa “model

pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam

tugas-tugas yang terstruktur”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa cooperative

learning merupakan satu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam

sebuah kelompok kecil dimana dalam menyelesaikam tugas yang diberikan

oleh guru, dimana setiap anggota kelompok saling membantu, walaupun

tugas diselesaikan secara kelompok terdapat tanggung jawab individu dalam

kelompok tersebut.

Sadker dan Sadker dalam Huda (2013: 66) menjabarkan beberapa manfaat
pembelajaran kooperatif. Selain meningkatkan keterampilan kognitif dan
afektif siswa, pembelajaran kooperatif juga memberikan manfaat sebagi
berikut.

1) Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif
akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi;

2) Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki
sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk
belajar;

3) Siswa menjadi lebih peduli dengan teman-temannya dan diantara
mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif untuk proses
belajar;

4) Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa
terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan
etnik yang berbeda-beda.

Hal ini didukung oleh konsep utama dari pembelajaran kooperatif menurut
Slavin dalam Trianto (2013: 61), adalah sebagai berikut :

1) penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai
kriteria yang ditentukan;

2) tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok
tergantung pada belajar individual sama anggota kelompok;

3) kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah
membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menuntut siswa

untuk terlibat untuk berinteraksi, bekerjasama, dan bertukar fikiran dalam

suatu kelompok kecil yang bersifat heterogen guna mencapai tujuan

pembelajaran.

Tabel 3. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif
Fase Tingkah Laku Guru

Fase-1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
pada pembelajaran dan
menekankan pentingnya topik
yang akan dipelajari dan
memotivasi siswa belajar.

Fase-2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi atau
materi kepada siswa dengan jalan
mendemonstrasikan atau melalui
bahan bacaan.

Fase -3
Mengorganisasikan siswa ke
dalam
kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa
bagaimana caranya membentuk
kelompok belajar dan
membimbing
setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efektif dan efisien.

Fase -4
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat
mereka
mengerjakan tugas mereka.

Fase -5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah
dipelajari
atau masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase -6
Memberikan penghargaan

Guru mencari cara untuk
menghargai baik upaya maupun
hasil belajar individu dan
kelompok.

Sumber. Trianto (2013 : 66)
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Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui proses pembelajaran kooperatif

menempatkan siswa sebagai pencari ilmu sehingga bisa memecahkan dan

merumuskan sendiri hasilnya. Intervensi dari orang lain dalam hal ini guru

diberikan dalam rangka memotivasi siswa. Perumusan dan konseptualisasi

juga dilakukan oleh siswa sendiri. Posisi guru dalam proses pembelajaran

bukan sebagai informatory dan penyuap materi, akan tetapi sebagai

organisator program pembelajaran, sebagai fasilitator bagi pembelajaran siswa

dan sebagai evaluator keberhasilan pembelajaran mereka.

2.1.7.Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token

Model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan model

pembelajaran yang mengajarkan keterampilan sosial kepada peserta didik.

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Arends. Partisipasi siswa

merupakan hal yang utama dalam kegiatan pembelajaran, karena semua

siswa harus turut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung

oleh pendapat Huda (2014: 239) yaitu sebagai berikut.

“Strategi pembelajaran time token menurut Arends, merupakan salah satu
contoh kecil dari penerapan pembelajaran demokratis di sekolah. Proses
pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang menempatkan
siswa sebagai subjek. Sepanjang proses belajar, aktivitas siswa menjadi titik
perhatian utama. Dengan kata lain mereka selalu dilibatkan secara aktif .
Guru berperan mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap
permasalahan yang ditemui.”

Model pembelajaran time token merupakan aplikasi dari teori belajar

behavioristik yang menganggap belajar merupakan perubahan perilaku yang

dapat dilakukan melalui manipulasi lingkungan yang mempengaruhi peserta

didik. Behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil
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belajar, jadi peserta didik dianggap telah belajar apabila ia dapat

menunjukkan perubahan tingkah laku.

Penggunaan model pembelajaran time token akan menghindari siswa

mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Suasana kelas akan lebih

hidup dengan adanya partisipasi dari seluruh siswa. Keberadaan kupon

berbicara akan membuat kesempatan yang sama pada tiap siswa untuk

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa akan mendapat giliran

untuk mengeluarkan pendapatnya dengan kupon bicara yang setiap

kuponnya memiliki batas waktu.

Siswa dikondisikan untuk melaksanakan diskusi dalam model pembelajaran

time token. Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik.

Apabila telah selesai bicara, kupon yang dipegang siswa diserahkan, tiap

berbicara menggunakan satu kupon bicara. Siswa yang telah habis

kuponnya tak boleh bicara lagi, digantikan dengan yang masih memiliki

kupon. Model pembelajaran ini dapat  melatih siswa   dalam mengeluarkan

pendapatnya. Apabila hal ini terus dilakukan akan membuat siswa menjadi

lebih berani dalam mengemukakan pendapatnya dan akhirnya dapat menjadi

suatu kebiasaaan. Selain itu penerapan model pembelajaran time token akan

membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Adanya kartu

berbicara yang dimiliki oleh tiap siswa, membuat partisipasi dalam proses

pembelajaran akan menjadi lebih tinggi karena setiap anak harus

mengeluarkan pendapatnya dengan menyerahkan kupon berbicara yang

mereka miliki.



41

Langkah-langkah model pembelajaran tipe time token menurut Aqib
(2013: 33) adalah sebagai berikut.

1) Kondisikan siswa untuk melaksanakan diskusi (cooperative learning/
CL);

2) Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap
siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu keadaan;

3) Apabila telah selesai bicara, kupon yang dipegang siswa diserahkan.
Setiap berbicara satu kupon;

4) Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang
masih pegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis;

5) Begitupun seterusnya.

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan didalam

penerapannya, termasuk untuk model pembelajaran kooperatif  tipe time

token yang memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh

Huda (2014: 241) sebagai berikut.

Kelebihan model pembelajaran time token.
1) Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi;
2) Menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak

berbicara sama sekali;
3) Membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran;
4) Meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan berkomunikasi

(aspek berbicara);
5) Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat;
6) Menumbuhkan kebiasan pada siswa untuk  saling mendengarkan,

berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap keterbukaan
terhadap kritik;

7) Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain;
8) Mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan

yang dihadapi;
9) Tidak memerlukan banyak media pembelajaran.

Kelemahan model pembelajaran time token.
1) Hanya dapat digunakan pada mata pembelajaran tertentu saja;
2) Memerlukan banyak waktu untuk persiapan dalam proses

pembelajaran karena semua siswa harus berbicara satu persatu
sesuai jumlah kupon yang dimilikinya;

3) Kecenderungan untuk sedikit menekan siswa yang pasif dan
membiarkan siswa yang aktif untuk tidak berpartisipasi lebih banyak
dikelas.
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2.1.8. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Jigsaw merupakan sebuah teknik dipakai secara luas yang memiliki
kesamaan dengan teknik “pertukaran dari kelompok ke kelompok”
(Group to group exchange) dengan suatu perbedaan penting setiap
peserta didik mengajarkan sesuatu ini adalah alternatif menarik, ketika
ada materi yang dipelajari dapat disingkat atau “dipotong” dan disaat
tidak ada bagian yang harus diajarkan sebelum yang lain-lain. Setiap
peserta didik mempelajari sesuatu yang dikombinasi dengan materi yang
telah dipelajari oleh peserta didik lain, buatlah sebuah kumpulan
pengetahuan yang bertalian atau keahlian. (Silberman, 2009: 160).

Slavin (2008:17) mengemukakan bahwa: “Pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa
anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan
bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada
anggota lain dalam kelompoknya”. Model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar
dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen dan
bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab
atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan
menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain.

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw membagi materi pembelajaran dan

mengharuskan setiap anggota menguasai bagian materi belajar tersebut

karena mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan materi tersebut

kepada anggota lain dalam kelompoknya sehingga terjadi ketergantungan

yang positif antar anggota kelompok.

Model jigsaw ini akan membagi siswa kedalam kelompok ahli dan

kelompok asal. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang

beranggotakan siswa dengan kemampuan, latar belakang keluarga dan

asal yang berbeda. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa

kelompok ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari

anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari

dan  mendalami  topik  tertentu  dan  menyelesaikan  tugas- tugas yang
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berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada

anggota kelompok asal.

Menurut Isjoni (2011: 63) kelebihan dan kekurangan pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw adalah sebagai berikut.
Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

a) Memacu siswa untuk lebih aktif, kreatif, serta bertanggung jawab
terhadap proses belajarnya;

b) Mendorong siswa untuk berfikir kritis;
c) Memberi kesempatan setiap siswa untuk menerapkan ide yang

dimiliki untuk menjelaskan materi yang dipelajari kepada siswa lain
dalam kelompok tersebut;

d) Diskusi tidak didominasi oleh siswa tertentu saja tetapi semua siswa
dituntut untuk menajadi aktif dalam diskusi tersebut.

Kelemahan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

a) Kegiatan belajar mengajar membutuhkan lebih banyak waktu
dibandingkan metode lain.

b) Bagi guru  metode ini memerlukan kemampuan  lebih  karena
setiap kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda.

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa setiap model

pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan. Begitu pula dengan

model tipe jigsaw ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu

kelemahan model ini adalah dibutuhkannya banyak waktu dalam

penerapannya di setiap pembelajaran, tetapi disisi lain model ini juga

memiliki kelebihan diantaranya dapat membantu siswa dalam berfikir

kritis dan membuat siswa menjadi lebih aktif lagi.

Langkah- langkah pembelajaran jigsaw menurut Solehatin (2007:19)
adalah sebagai berikut:
1) membagi siswa ke dalam kelompok jigsaw dengan jumlah 4-5 orang;
2) menugaskan satu orang siswa dari masing-masing kelompok sebagai

pemimpin, umumnya siswa yang dewasa dalam kelompok itu;
3) membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 4-5 segmen;
4) menugaskan tiap siswa untuk mempelajari satu segmen dan untuk

menguasai segmen mereka sendiri;
5) memberi kesempatan kepada para siswa itu untuk membaca
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secepatnya segmen mereka sedikitnya dua kali agar mereka terbiasa
dan tidak ada waktu untuk menghafal;

6) bentuklah kelompok ahli dengan satu orang dari masing-masing
kelompok jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki
segmen yang sama untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari
segmen mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok jigsaw
mereka;

7) setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok jigsaw mereka;
8) mintalah masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang

dipelajarinya kepada kelompoknya, dan memberi kesempatan kepada
siswa- siswa yang lain untuk bertanya;

9) guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya,
mengamati proses itu. Bila ada siswa yang mengganggu segera dibuat
intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompok yang di tugaskan;

10) pada akhir bagian beri ujian atas materi sehingga siswa tahu bahwa
pada bagian ini bukan hanya game tapi benar-benar menghitung.

Dari uraian diatas secara sederhana tahapan langkah pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw dapat dideskripsikan pada Tabel 4

Tabel 4. Tahapan-Tahapan Kegiatan Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw

Tahap Kegiatan Keterangan
pertama Membentuk

kelompok besar
yang heterogen

Guru membagi siswa dalam
kelompok yang berjumlah 4-5 orang
disebut kelompok asal

Kedua Membagikan tugas
materi dan
membentuk ahli

Membagi tugas materi yang berbeda
pada tiap siswa dalam tiap kelompok

Ketiga Diskusi kelompok
ahli

Siswa berdiskusi dalam kelompok
berdasarkan kesamaan materi yang
diberikan pada masing-masing siswa

keempat Diskusi kelompok
besar atau asal

Siswa berdiskusi kembali dalam
kelompok asalnya masing- masing
berdasarkan ketentuan guru

Kelima Pemberian kuis
individu semua
materi

Guru melakukan penilaian untuk
mengukur kemampuan dan hasil
belajar siswa mengenai seluruh
pembahasan

Keenam Pemberian
penghargaan

Memberikan penghargaan kepada
kelompok dan siswa berprestasi.

Sumber. Solehatin, Etin, dan Raharjo dalam Cooperative Learning
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Pembelajaran tipe jigsaw memiliki  teknik yang hampir sama dalam  tiap

pembelajaran kooperatif. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok

dengan gender, kemampuan, dan status yang berbeda. Setiap kelompok

akan membahas tema yang sama. Namun, tiap siswa dalam kelompok akan

diberi tugas yang berbeda dalam pembahasan sub topik. Siswa yang

mempelajari sub topik yang berbeda tadi akan berkumpul dengan kelompok

lain yang membahas sub topik yang sama dan mereka disebut sebagai

kelompok ahli. Siswa dalam kelompok ahli berkumpul dan berdiskusi

mengenai sub topik mereka, mereka akan kembali ke kelompok mereka

semula atau disebut kelompok asal dan akan menjelaskan sub topik yang

mereka bahas dalam kelompok ahli kepada teman yang berada pada

kelompok asal mereka.

2.1.9. Kecerdasan

Kecerdasan/inteligensi berasal dari bahasa Latin “intelligence” yang

berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain (to organize, to

relate, to bind together). Pengertian inteligensi memberikan bermacam-

macam arti bagi para ahli yang meneliti. Menurut mereka, kecerdasan

merupakan sebuah konsep yang bisa diamati tetapi menjadi hal yang paling

sulit untuk didefinisikan. Hal ini terjadi karena inteligensi tergantung pada

konteks atau lingkungannya. Para ahli mempunyai pengertian yang

beragam. Kecerdasan atau intelegensi dapat dipandang sebagai kemampuan

memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber

secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan. Ada juga yang
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berpendapat bahwa pengertian kecerdasan adalah kemampuan general

manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan dan

berpikir dengan cara rasional. Selain itu, kecerdasan dapat juga diartikan

sebagai kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan

memberikan solusi terhadap dalam berbagai situasi.

Berikut ini beberapa ahli psikologi yang mencoba memberikan pengertian

tentang kecerdasan

Gregory: Kecerdasan adalah kemampuan atau keterampilan untuk

memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu

atau lebih bangunan budaya tertentu.

C. P. Chaplin: Kecerdasan adalah kemampuan menghadapi dan

menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif.

Anita E. Woolfolk: Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar,

keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk

beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.

Thorndike dalam Lwin (2008: 35), mengklasifikasikan kecerdasan menjadi

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

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

Pertama, kecerdasan riil. Kecerdasan riil adalah kemampuan individu
untuk menghadapi situasi-situasi dan benda-benda riil.

Kedua, kecerdasan abstrak. Kecerdasan abstrak adalah kemampuan
manusia untuk mengerti kata-kata, bilangan-bilangan, huruf- huruf, simbol-
simbol, rumus- rumus dan lain-lain.

Ketiga, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan
individu untuk menghadapi dan mereaksi situasi-situasi sosial atau hidup di
masyarakat. Kecerdasan sosial bukan emosi seseorang terhadap orang lain,
melainkan kemampuan seseorang untuk mengerti kepada orang lain, dapat
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berbuat sesuatu dengan tuntutan masyarakat. Individu dengan kecerdasan
sosial yang tinggi akan mampu berinteraksi, bergaul atau berkomunikasi
dengan orang lain secara mudah, mampu menyesuaikan diri dalam berbagai
lingkungan sosial budaya.

Namun dewasa ini, teori kecerdasan yang menjadi acuan dalam

mengembangkan potensi anak adalah teori kecerdasan Howard Gardner

yang merumuskan inteligensi gandanya yang biasa disebut sebagai Multiple

Intelligence.

Gardner (2003: 48) membagi kecerdasan manusia menjadi 9 kategori, yaitu:
1) Kecerdasan Linguistik; 2) Kecerdasan matematis logis; 3) kecerdasan
ruang; 4) Kecerdasan kinestetik; 5) Kecerdasan musikal; 6) Kecerdasan
interpersonal; 7) Kecerdasan intrapersonal; 8) kecerdasan naturalis; 9)
Kecerdasan eksistensial

Individu yang mempunyai kecerdasan linguistik mampu menggunakan kata-

kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan gagasan

yang dimilikinya, sedangkan Individu yang mampu menggunakan bilangan

dan logika secara efektif mempunyai kecerdasan matematis logis.

Kecerdasan ruang, merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang

visual secara tepat. Hal yang termasuk dalam kecerdasan ini adalah

kemampuan untuk mengenal bentuk benda secara tepat, melakukan

perubahan bentuk benda dalam pikiran dan mengenali perubahan tersebut.

Kecerdasan kinestetik, merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif

menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi

dan memecahkan masalah. Kecerdasan musikal, merupakan kemampuan

untuk menembangkan, mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk

musik dan suara, peka terhadap ritme dan intonasi serta memiliki

kemampuan memainkan alat musik ataupun bernyanyi.
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Kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan seseorang untuk

mengerti dan memahami orang lain. Sedangkan kecerdasan intrapersonal,

merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri.

Kecerdasan naturalis, merupakan kemampuan dalam memahami gejala-

gejala alam, memperlihatkan kesadaran ekologis dan menunjukkan

kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam.

Kecerdasan eksistensial, merupakan kemampuan seseorang dalam

menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia.

Kesembilan kecerdasan inilah yang sekarang mulai dikembangkan oleh

sekolah-sekolah dalam pembelajaran di dalam kelas. Pada penelitian ini

akan membahas tentang kecerdasan intrapersonal dan interpersoanal yang

merupakan landasan dasar dalam semua kecerdasan.

2.1.10 Kecerdasan Intrapersonal

1. Definisi Kecerdasan Intrapersonal

Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang menunjukkan

kemampuan anak dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai

kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi

yang muncul di dalam dirinya dan mereka juga mampu menyadari

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya sendiri baik secara

fisik maupun psikologis. Kemampuan ini kadang disebut dengan

pengetahuan diri. Ia melibatkan kesadaran diri atau identitas dan proses
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berpikir, terkadang ia melibatkan objektivitas dan kemampuan untuk

berdiam diri sejenak dan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda.

Menurut Martuti, (2009: 76)Intrapersonal yaitu kecerdasan dalam
memahami diri, kesadaran terhadap diri, dan kemampuan untuk
beradaptasi. Yang termasuk kecerdasan ini adalah kemampuan untuk
menggambarkan diri secara baik dan kesadaran terhadap mood, tujuan,
motivasi, temperamen, keinginan dan kemampuan untuk disiplin
pribadi,kemampuan bekerja mandiri, percaya diri, dan tidak tergantung
orang lain.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa komponen, yang dipaparkan psikiater
James Masterson, penulis buku The Search For The Real Self, kemampuan
diri sejati mempunyai sejumlah komponen, antara lain:

a) Kemampuan untuk mengalami berbagai perasaan secara mendalam
dengan gairah, semangat dan spontanitas;

b) Kemampuan bersikap tegas ;
c) Pengakuan terhadap harga diri ;
d) Kemampuan untuk meredakan perasaan sakit pada diri sendiri;
e) Mempunyai segala sesuatu yang dipelukan untuk mempertahankan

niat dalam pekerjaan maupun relasi;
f) Kemampuan untuk berkreasi dan berhubungan secara dekat;
g) Kemampuan untuk menyendiri.

Inteligensi ini dapat meluas dan meliputi apa yang diistilahkan dengan

kesadaran yang lebih tinggi, dimana kita melakukan perenungan dan

membayangkan hal-hal yang mungkin terjadi, siapa kita, dan pertanyaan-

pertanyaan yang lebih besar tentang makna kehidupan. Jenis inteligensi ini

banyak terdapat pada para tokoh seniman, psikiater dan guru spiritual dan

penganut ilmu kebatinan. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait

dengan kecerdasan intrapersonal ada tiga aspek utama yang dapat

dijadikan patokan menurut Ibid. Tiga aspek utama itu adalah: a).

mengenali diri anda ,b). mengetahui apa yang diinginkan, c). mengetahui

apa yang penting.

Setelah tiga aspek ini dipenuhi serta dipelajari maka mudah untuk
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menjadikan seseorang cerdas dalam intrapersonal. Berikut ini ciri-ciri anak

dengan kecerdasan intrapersonal yaitu .

a) Mengenali dirinya dengan baik termasuk kelebihan dan kekurangannya.
Mampu intropeksi dan memiliki niat besar untuk memperbaiki diri;

b) Mudah menerima input bahkan kritikan terhadap dirinya, misalnya
diberitahu kalau model rambutnya tidak pas;

c) Tahu apa yang dimau dan jelas apa yang ingin dicapainya sebagai cita-
cita;

d) Diantara mereka ada yang senang akan kesendirian, diantaranya senang
berdialog dengan dirinya sendiri.

2. Aspek-aspek Kecerdasan Intrapersonal

Alder (2001: 79–97).Kecerdasan intrapersonal mempunyai 3 aspek,
adapun 3 aspek dalam kecerdasan intrapersonal adalah sebagai berikut:
a. mengenali diri sendiri

1. Kesadaran diri emosionil, yaitu bagian dari bebas buta emosi, dan
sebuah tanda keseimbangan dan kedewasaan;

2. Sikap asertif, yaitu keterampilan emosional untuk secara bebas
dan tepat mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan
keyakinan;

3. Harga diri, yaitu karakteristik kecerdasan emosi yang
menunjukkan penilaian diri yang tinggi dan merupakan sumber
penting bagi rasa percaya;

4. Kemandirian, yaitu sebuah sifat yang kita hubungkan dengan
orang-orang yang suka memulai sebagai ciri dari kecerdasan
emosi, kita dapat menggambarkan orang yang bebas atau tidak
bergantung;

5. Aktualisasi diri, yaitu menganggap rendah dan membatasi diri
sendiri;

b. mengetahui apa yang diinginkan
Orang yang cerdas cenderung mengetahui apa yang mereka
inginkandan kemana tujuan hidup mereka. Untuk itu, mereka
cenderung mendapatkan apa yang diinginkan dan mencapai tujuan
mereka, dan kenyataannya mereka berhasil.

c. mengetahui apa yang penting
Kita memiliki kecenderungan yang sama untuk menilai kembali
diri kita. Tujuan yang di pertimbangkan dan nilai-nilai yang
mendasarinya akan menemukan urutan kepentingan sendiri.
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Berikut ini  panduan yang akan membantu dalam pengenalan diri sendiri,

yaitu

1) Beri waktu untuk diri kita sendiri;

2) Beri perhatian dan penghargaan khusus pada diri sendiri;

3) Pikirkan, renungkan, pertimbangkan dan bayangkan;

4) Cobalah gambarkan perasaan anda

Ingat kembali kenangan-kenangan yang positif dan membangun dan

perhatikan bagaimana anda sekarang merasa lebih baik

a. Keasertifan

Sikap asertif sering disalahartikan dengan sikap agresif. Keagresifan

adalah melakukan sesuatu dengan cara anda sendiri tanpa peduli apa atau

siapapun yang menghalanginya. Sedangkan keasertifan adalah

keterampilan emosional untuk secara bebas dan tepat mengungkapkan

pikiran, perasaan, pendapat dan keyakinan anda. Dengan kemampuan-

kemampuan seperti itu kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan

dengan hasil yang lebih efektif serta kita dapat melindungi dan

mengembangkan hubungan dengan sesama.

b. Harga diri

Harga diri atau citra diri adalah karakteristik inteligensi emosi yang

menunjukkan penilaian diri yang tinggi dan merupakan sumber penting

bagi rasa percaya diri. Hal ini berarti kita memiliki perasaan-perasaan yang

sesuai, perasaan yang baik tentang siapa diri kita sebagai pribadi, kita

merasa puas dengan diri kita dan kita sendiri terpuaskan. Menurut
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Amstrong, Berikut ini beberapa saran untuk berpindah pada citra diri yang

positif:

1) Jangan mengecewakan diri dengan menjelekan diri sendiri;
2) Lakukan sesuatu yang dapat memompa semangat anda setiap hari ;
3) Tulislah 20 pernyataan positif tentang diri anda dan bacalah

pernyataan itu secara teratur;
4) Bentuklah gambaran mental diri sejati anda;
5) Kelilingi diri anda dengan tokoh panutan yang positif;
6) Bacalah buku self-help yang memperkuat munculnya rasa diri positif

2)Kemandirian

Kemandirian adalah sebuah sifat yang kita hubungkan dengan orang-

orang yang suka memulai. Menurut Alder (2001: 86) orang yang bebas

(tidak bergantung) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Orang yang mengarahkan diri sendiri dan mengendalikan diri
sendiri;

2) Memiliki inisiatif;
3) Tampak bebas dan tidak bergantung secara emosional;
4) Bersikap dewasa dan orang lain tampaknya suka mengikuti dan

mempercayai mereka;
5) Tahu bagaimana mengurus diri;
6) Percaya diri dalam membuat rencana;
7) Dapat membuat keputusan-keputusan penting untuk diri mereka

sendiri;
8) Tidak hancur berantakan dan menunggu orang lain menolong

mereka.

3) Aktualisasi diri

Maslow (1970 : 200) menggambarkan manusia yang sudah

mengaktualisasikan diri sebagai orang yang sudah terpenuhi semua

kebutuhannya dan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan.

Aspek kedua yang terkandung dalam kecerdasan intrapersonal adalah

mengetahui apa yang kita inginkan. Orang yang cerdas cenderung

mengetahui apa yang mereka inginkan dan kemana tujuan hidup
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mereka. Selain itu untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan

menghindarkan diri dari mengejar sasaran yang tidak begitu diinginkan

perlu ditambah keterampilan menetapkan tujuan yang jelas, sehingga

ada patokan-patokan yang jelas untuk mencapainya.

Aspek terakhir yang terkandung dalam kecerdasan intrapersonal

adalah Mengetahui Apa yang Penting.  Setelah melewati aspek kedua,

mengetahui apa yang diinginkan, tidak hanya tujuan-tujuan yang

menjadi lebih jelas dan kurang bermasalah, kita juga akan memiliki

kecenderungan untuk menilai kembali nilai-nilai yang sudah kita

dapatkan. Tujuan-tujuan yang kita pertimbangkan dan nilai-nilai yang

mendasarinya akan menemukan urutan kepentingannya sendiri. Untuk

mengetahui apa yang penting, pada bagian ini akan memusatkan pada

nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi. Sebuah nilai adalah sesuatu yang

penting bagi kita. Misalnya, jika kita mempunyai sebuah nilai

“kejujuran”, itu berarti bahwa kita menganggap penting untuk bersikap

jujur. Nilai ini merupakan sebuah tujuan atau maksud yang utama.

Artinya semua tujuan kita harus cocok dengan nilai ini. Jika tidak, kita

tidak akan mengalami perasaan puas dan bahagia meskipun kita

melakukannnya dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas.

Alder (2001: 99) berpendapat bahwa kecerdasan intrapersonal
memiliki indikator sebagai berikut.

a) Anak berani mencoba sesuatu yang baru, terlihat percaya diri;
b) Anak memiliki keinginan yangkuat dalam melakukan kegiatan;
c) Anak memiliki pandangan yang realistis terhadap kekuatan

kekuatan dan kelemahan dirinya;
d) Anak memiliki tujuan yang sangat baik dalam kegiatan;
e) Anak melakukan permainan secara mandiri;
f) Anak secara akurat mengekspresikan perasaannya setelah

permainan;
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g) Anak memepunyai self-esteemyang tinggi.

Kecerdasan intrapersonal dalam individu dapat dilihat dari keberaniannya

mencoba hal baru yang memiliki tujuan terarah dan akan diraih dengan

keinginan yang kuat dan sangat memahami kekuatan dan kelemahan diri

sendiri.

2.1.11. Kecerdasan Interpersonal

1. Definisi Kecerdasan Interpersonal

Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang menunjukkan

kemampuan anak dalam berhubungan dengan orang lain. Anak yang

tinggi intelegensi interpersonalnya akan mampu menjalin komunikasi

yang efektif dengan orang lain, mampu berempati secara baik, mampu

mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Mereka

dapat dengan cepat memahami tempramen, sifat dan kepribadian orang

lain, mampu memahami suasana hati, motif dan niat orang lain

Martuti (2009: 148) menjelaskan bahwa kecerdasan interpersonal
merupakan kecerdasan dalam interaksi seseorang dengan orang lain.
Agar kecerdasan interpersonal berkembang anak perlu dilatih
meningkatkan intensitas pergaulannya bersama orang lain, dengan
keluarga, dengan teman- teman sebayanya, dengan tetangga, maupun
dengan lingkungan  sosial lainnya..

Hal ini senada dengan pendapat Amstrong (2002: 4), kecerdasan

interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan bekerjasama

dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan  untuk

menyerap  dan  tanggap terhadap suasana hati, perangai, niat, dan

hasrat orang lain. Kecerdasan interpersonal yang tinggi membuat

orang bisa bekerjasama dengan orang lain dan melakukan sinergi
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untuk membuahkan hasil-hasil positif (Lie, 2003: 8). Anak yang

memiliki kecerdasan interpersonal tinggi akan mampu menjalin

komunikasi yang efektif dengan orang lain, mampu berempati secara

baik, mampu mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang

lain, menyukai bekerja secara kelompok. Kecerdasan interpersonal

dikatakan juga sebagai kecerdasan sosial, diartikan sebagai

kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menciptakan relasi,

membangun relasi dan mempertahankan relasi sosialnya sehingga

kedua belah pihak berada dalam situasi menguntungkan (Safaria, 2005:

23). Kata sosial maupun interpersonal hanya penyebutannya saja yang

berbeda, tetapi keduanya menjelaskan maksud dan inti yang sama.

Lwin (2008: 197) menjelaskan kecerdasan interpersonal sebagai

kemampuan untuk memahami  dan  memperkirakan  perasaan,

temperamen, suasana hati, maksud dan keinginan orang lain

kemudian menanggapinya secara layak.

Dari beberapa pengertian di atas, maka kecerdasan interpersonal

adalah kemampuan untuk memahami maksud dan perasaan orang lain

sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan orang lain.

Kecerdasan interpersonal  penting dalam kehidupan  manusia karena

pada dasarnya manusia tidak bisa menyendiri. Banyak kegiatan dalam

hidup manusia terkait dengan orang lain, begitu juga seorang anak

yang membutuhkan dukungan orang-orang disekitarnya. Keterampilan

sosial anak terjalin melalui hubungan dengan teman sebayanya.
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Anderson dalam Safaria (2005: 24) kecerdasan interpersonal

mempunyai tiga dimensi utama, yaitu social insight, social sensitivity

dan social communication.

1) Social Sensitivity atau sensivitas sosial, adalah kemampuan anak
untuk mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau
perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal
maupun non verbal. Sosial sensitivity ini meliputi sikap empati
dan sikap prososial. Empati merupakan kemampuan untuk
mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Sedangkan sikap
prososial adalah sebuah tindakan moral yang harus dilakukan
secara kultural seperti berbagi, membantu seseorang yang
membutuhkan, bekerjasama dengan orang lain, dan
mengungkapkan simpati.

2) Social Insight, merupakan kemampuan dalam memahami dan
mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi
sosial. Social insight meliputi pemahaman situasi dan etika sosial,
keterampilan pemecahan masalah dan kesadaran diri yang
merupakan pondasi dasar dari social insight.

3) Social Communication atau penguasaan keterampilan komunikasi
sosial merupakan kemampuan individu untuk menggunakan
proses komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan
interpersonal yang sehat. Inti dari social communication adalah
komunikasi yang efektif dan mendengarkan secara efektif.

Terkait dengan ketiga dimensi kecerdasan interpersonal di atas, berikut

ini keterampilan-keterampilan dalam mengembangkan kecerdasan

interpersonal: 1)Mengembangkan sikap empati, 2)Mengembangkan

sikap prososial, 3)Mengembangkan kesadaran diri anak, 4)Mengajarkan

pemahaman situasi sosial dan etika sosial, 5)Mengajarkan pemecahan

masalah efektif pada anak, 6)Mengajarkan berkomunikasi dengan

santun pada anak, 7) Mengajarkan cara mendengarkan efektif.
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2. Aspek-aspek Kecerdasan Interpersonal

Seperti yang dijelaskan diatas, kecerdasan interpersonal memiliki tiga

mdimensi utama, diantaranya social insight, social sensitivity dan

social communication. Disetiap dimensi pada kecerdasan

interpersonal memiliki masing-masing sikap yang menggambarkan

dimensi tersebut. Berikut ini akan dijelaskan indikator sikap yang

terkandung dalam masing-masing dimensi.

Pertama, social insight terdiri dari beberapa indikator sikap,

diantaranya kesadaran diri, pemahaman situasi sosial dan etika sosial

dan keterampilan pemecahan masalah. Setiap orang membutuhkan

ketrampilan untuk memecahkan masalah secara efektif, apalagi jika

konflik ini berhubungan dengan antar pribadi. Semakin tinggi

kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah semakin positif

hasil yang akan didapatkan dari penyelesaian konflik antar pribadi

tersebut. Kedua, Social Sensitivity atau sensitivitas sosial terdiri dari

bebarapa indikator sikap, diantaranya adalah sikap empati dan sikap

prososial. Berikut penjelasan kedua sikap tersebut:

a. Sikap Empati

Empati adalah sejenis pemahaman perspektif yang mengacu pada

respon emosi yang dianut bersama dan dialami anak ketika ia

mempersepsikan reaksi emosi orang lain. Empati mempunyai dua

komponen kognitif dan satu komponen afektif. Dua komponen

kognitf adalah kemampuan anak mengidentifikasi dan melabelkan

perasaan oranglain serta kemampuan untuk mengasumsi
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perspektif orang lain. satu komponen afektif adalah kemampuan

dalam keresponsifan emosi.

b. Sikap Proporsional

Perilaku prososial adalah istilah yang digunakan oleh para ahli

psikologi untuk menjelaskan sebuah tindakan moral yang harus

dilakukan secara kultural seperti berbagi, membantu seseorang

yang membutuhkan, bekerjasama dengan orang lain dan

mengungkapkan simpati. Untuk mengembangkan perilaku ini

sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama keluarga. Ketika

kita sejak kecil diajarkan untuk bersikap demikian tentu akan

selalu membekas di memori kita ketika orang tua menjadi

tauladan bagi kita untuk bersikap demikian. Hal ini akan melatih

sikap kita untuk terus berbuat demikian.

Ketiga, social comunications atau komunikasi sosial yang terdiri

dari indikator sikap komunikasi efektif dan mendengarkan efektif.

a. Komunikasi Afektif

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu Communis yang

artinya sama, kemudian menjadi Communicatio yang berarti

pertukaran pikiran, kemudian diambi alih dalam bahasa

Inggris menjadi Communication.Komunikasi dapat

didefinisikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi,

pengertian dan pemahaman antara pengirim dan penerima.

Ada empat keterampilan komunikasi dasar yang perlu dilatih

pada anak yaitu memberikan umpan balik, mengungkapkan
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perasaan, mendukung dan menanggapi orang lain serta

menerima diri dan orang lain.

b. Mendengarkan Afektif

Mendengarkan adalah proses aktif menerima rangsangan

(stimulus) telinga (aural) dalam bentuk gelombang suara.

Mendengarkan menuntut perhatian, energi serta komitmen

yang besar. Karena didalam mendengarkan ada beberapa

tujuan yang ingin dicapai. Ada tiga jenis mendengarkan

menurut tujuannya. Pertama mendengarkan untuk

kesenangan, seperti mendengarkan musik, mendengarkan

radio dan lain-lain. Kedua mendengarkan untuk informasi,

seperti mendengarkan ceramah yang akan memberikan

informasi yang baru kepada kita. Ketiga mendengarkan

untuk membantu. Mendengarkan jenis ini ketika kita

menjadi pelatih, motivator bagi sebaya.

3. Karakteristik kecerdasan interpersonal

Karakteristik orang yang memiliki kecerdasan interpersonal
menurut Yaumi (2012: 147) adalah.

1) Belajar dengan sangat baik ketika berada dalam
situasi yang membangun interaksi antara satu dengan yang
lainnya;

2) Semakin banyak berhubungan dengan orang lain, semakin
merasa bahagia;

3) Sangat produktif dan berkembang dengan pesat ketika
belajar secara kooperatif dan kolaboratif;

4) Ketika menggunakan interaksi jejaring   sosial, sangat
senang dilakukan dengan chatting atau teleconference;

5) Merasa senang berpartisipasi dalam organisasi-organisasi
sosial keagamaan dan polotik;

6) Sangat senang mengikuti acara talk show di tv dan radio;
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7) Ketika bermain atau berolahraga, sangat pandai bermain
secara tim (double atau kelompok) daripada bermain
sendirian (single);

8) Selalu merasa bosan dan tidak bergairah ketika bekerja
sendiri;

9) Selalu melibatkan diri dalam club-club dan berbagai
aktivitas ekstrakurikuler;

10) Sangat peduli dan penuh perhatian pada masalah-masalah
dan isu- isu sosial.

Secara   umum, kecerdasan interpersonal dapat diamati

dari perilaku seseorang. Orang yang memiliki kecerdasan

interpersonal yang kuat cenderung mampu berdaptasi dengan

lingkungan, senang bersama- sama dengan orang lain, dan

mampu menghargai orang lain serta memiliki banyak teman.

Safaria (2005: 25), juga menyebutkan karakteristik anak yang

memiliki kecerdasan interpersonal tinggi, yaitu :

1) mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru
secara efektif;

2) mampu berempati dengan orang lain atau memahami orang
lain secara total;

3) mampu mempertahankan relasi sosialnya secara efektif
sehingga tidak musnah diamakan waktu dan senantiasa
berkembang semakin intim/ mendalam/ penuh makna;

4)  mampu menyadari komunikasi verbal maupun nonverbal
yang dimunculkan orang lain, atau dengan kata lain sensitif
terhadap perubahan situasi sosial dan tuntutan-tuntutannya;

5) mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi
sosialnya dengan pendekatan win-win solution, serta yang
paling penting adalah mencegah munculnya masalah dalam
relasi sosialnya;

6) memiliki kemampuan komunikasi yang mencakup
keterampilan mendengarkan efektif, berbicara efektif dan
menulis secara efektif.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diuraikan bahwa anak yang

memiliki kecerdasan interpersonal tinggi mempunyai

karakteristik sebagai berikut:
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1) Dapat membangun dan mengembangkan hubungan yang

harmonis dengan orang lain. Anak dapat menempatkan

dirinya dalam situasi apapun dengan baik dalam

hubungannya dengan orang  lain sehingga membuat orang

lain merasa nyaman berada didekatnya.

2) Mampu berempati dengan orang lain, maksudnya adalah anak

mampu memahami dan mengerti perasaan orang lain. Anak

akan ikut merasakan ketika orang lain merasa sedih ataupun

senang.

3) Mampu menjaga dan mempertahankan persahabatan dengan

rekan/teman, dan menjauhi permusuhan. Anak dengan

kecerdasan interpersonal tinggi akan memiliki banyak teman,

karena ia dapat menjaga hubungan pertemanannya dengan

baik.

4) Memahami   norma-norma sosial yang berlaku   sehingga

anak mampu beradaptasi dan berperilaku santun dengan

lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun

masyarakat.

5) Mampu mencari solusi yang baik atas permasalahan yang

terjadi.

6) Memiliki kemauan tinggi untuk berbagi dan membantu orang

lain.

7) Menyukai kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas

kelompok.
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8) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas berkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah model pembelajaran yang akan diterapkan pada sampel

penelitian adalah model pembelajaran kooperatif tipe time token dan jigsaw.

Time token merupakan aplikasi dari teori belajar behavioristik, yaitu

perubahan perilaku siswa yang dipengaruhi oleh stimulus dan respon,

sedangkan jigsaw merupakan aplikasi dari teori belajar kontruktivisme,

yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan pengalaman baru,

pengalaman atau pengetahuan baru siswa diperoleh dari siswa pada

kelompok ahli maupun kelompok asal, serta dari guru sebagai fasilitator

dalam diskusi kelompok. Dalam penelitian ini, baik siswa yang

pembelajarannya menggunakan model time token dan model jigsaw

diperhatikan juga kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonalnya.

Kecerdasan intrapersonal dan interpersonal dua kecerdasan dari sembilan

kecerdasan majemuk yang diungkapkan oleh Gardner. Siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal mampu mengenali diri sendiri dengan memiliki

konsep diri yang jelas serta citra diri yang positif dan siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal mampu mengamati dan mengerti maksud, motivasi

dan perasaan orang lain. Penggunaan model time token dan jigsaw akan

menumbuhkan keaktifan bagi siswa, baik yang mempunyai kecerdasan

intrapersonal maupun kecerdasan interpersonal, walaupun akan berbeda

tingkat keaktifan antara siswa yang mempunyai kecerdasan intrapersonal

dan interpersonal dalam masing- masing model pembelajaran tersebut.
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2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah ini dan

sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Penelitian Yang Relevan
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Farida Sarimaya

(2013)
Peningkatan
keterampilan sosial
siswa SMP dalam
pembelajaran IPS
melalui
pengembangan
model
pembelajaran
kooperatif

Ada peningkatan
keterampilan sosial dan
kemampuan IPS dengan
adanya pengembangan
model pembelajaran
kooperatif.

2 Deddy Wahyudi
(2011)

Pembelajaran IPS
Berbasis
Kecerdasan
Intrapersonal,
Interpersonal, dan
Eksistensial

Kecerdasan intrapersonal
dan kecerdasan
interpersonal
berkontribusi terhadap
hasil belajar peserta didik
serta secara bersama-
sama ketiga kecerdasan
tersebut berkontribusi
tinggi terhadap hasil
belajar peserta didik

3 Friddy Wahyu
Kurniawan (2015)

Penerapan Model
Pembelajaran PBL
dengan Metode
Time Token untuk
Meningkatkan
Keaktifan Siswa

1. 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.

4 Anggi Saputra
(2015)

Peningkatan
Aktivitas dan Hasil
Belajar IPS melalui
Model
Pembelajaran
Jigsaw pada Siswa
Kelas VA SDN
Bumisari

Aktivitas belajar  siswa
pada pelajaran IPS,
kompetensi dasar
Persebaran Flora dan
Fauna Di Wilayah
Indonesia dapat
ditingkatkan melalui
penggunaan Model
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Kecamatan Natar
Kabupaten
Lampung Selatan
Tahun Pelajaran
2014/2015

Pembelajaran
Kooperatif Tipe Jigsaw.
Hal ini dapat dilihat dari
hasil penelitian bahwa
aktivitas belajar siswa
meningkat dari siklus 1
sebesar 60% ke siklus 2
sebesar 80%. Maka
terjadi peningkatan
aktivitas belajar siswa
sebesar 20%.

2.
5 Yusmairita

(2015)
Studi Perbandingan
Keterampilan siswa
melalui model
pembelajaran
kooperatif tipe time
token arends dan
model
pemebalajaran
kooperatif tipe
jigsaw.

Hasil analisis data
menunjukan (1) Terdapat
perbedaan keterampilan
sosial antara siswa yang
pembelajaran
menggunakan model
pembelajaran kooperatif
tipe Time Token Arends
(TTA) dan tipe Jigsaw.
(2) Hasil keterampilan
sosial pada siswa yang
menggunakan model
Time Token Arends
(TTA) lebih tinggi
dibandingkan dengan
siswa yang
pembelajarannya
menggunakan model
Jigsaw.

Berdasarkan tabel diatas penelitian yang relevan pada penelitian Farida

Sarimaya (2013) saya menggunakan variabel keterampilan sosial untuk

dijadikan referensi pada variabel Y penelitian ini yaitu keterampilan sosial.

Pada penelitian Farida Sarimaya pada indikator keterampilan sosial yang di

observasi salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi dan hasilnya

menunjukkan bahwa ada peningkatan keterampilan sosial dengan adanya

Tabel 5 Lanjutan
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pengembangan model pembelajaran kooperatif sedangkan pada penelitian

Dian Ramahwati indikator keterampilan sosial yang digunakan dalam

penelitian adalah dimensi keterampilan sosial menurut Maryani, sama dengan

penelitian saya hanya saja indikator yang digunakan disesuaikan dengan

keadaan siswa serta model pembelajaran yang digunakan, hasilnya

menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan sosial dari observasi

pertama, kedua dan ketiga. Pada penelitian Dedi Wahyudi (2011) yang

melakukan peneltian tentang pembelajaran IPS berbasis kecerdasan

intrapersonal, interpersonal dan eksistensial, saya mengambil variabel

kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal siswa yang saya

jadikan referensi untuk variabel moderator yang mempunyai indikator

kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal menurut Gardner.

Pada penelitian Friddy Wahyu Kurniawan (2015) saya mengambil model

pembelajaran time token yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, hal

ini terdapat perbedaan variabel Y, yaitu aktivitas belajar danketerampilan

sosial. Pada Penelitian Anggi Saputra (2015) saya mengambil model

pembelajaran jigsaw yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar

siswa, perbedaan dengan penelitian saya adalah pada variabel Y. Pada

penelitian Yusmairita (2015) saya mengambil variabel X, yaitu model

pembelajaran time token dan jigsaw. Berdasarkan tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa untuk model pembelajaran time token baik digunakan

pada anak yang mempunyai kecerdasan intrapersonal sedangkan untuk model

pembelajaran jigsaw baik digunakan pada anak yang memiliki kecerdasan

interpersonal. Berdasarkan hasil tersebut penulis melakukan penelitian pada
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keterampilan sosial siswa dengan memperhatikan kecerdasan intrapersonal

dan kecerdasan interpersonal.

2.3. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, variabel yang akan dikaji yaitu variabel terikat (Y)

yaitu keterampilan sosial siswa yang dianggap masih belum diperhatikan

dalam pembelajaran, variabel bebas (X) yaitu model pembelajaran

kooperatif tipe time token dan  model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

yang akan meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam kegiatan belajar,

serta variabel moderator yaitu kecerdasan intrapersonal dan interpersonal

pada mata pelajaran ekonomi SMA Persada Bandar Lampung.

1. Perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe time token dan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran
ekonomi.

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok yang heterogen agar siswa

bersosialisasi, bekerja sama, menambah wawasan satu sama lain, dan

bertukar pikiran dalam memecahkan masalah, pembahasan materi dan

penyelesaian soal yang diberikan oleh guru.

Pembelajaran kooperatif mempunyai berbagai tipe, dua diantaranya

adalah tipe time token dan jigsaw.  Kedua model kooperatif ini memiliki

langkah-langkah yang sedikit berbeda namun tetap dalam satu jalur yaitu

pembelajaran yang bersifat student center dan guru berperan sebagai

fasilitator.
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Pada model  kooperatif tipe time token guru membentuk kelompok yang

anggotanya heterogen dan memberi beberapa kupon berbicara kepada

masing-masing siswa. Semua siswa berhak berbicara  dan mengeluarkan

pendapatnya. Setiap siswa yang berbicara maka menyerahkan 1 kupon

berbicara, hal itu terus dilakukan sampai kupon berbicara habis.

Meskipun bentuknya belajar kelompok, namun ada tanggung jawab

individu untuk lebih memahami materi karena dalam model

pembelajaran time token siswa wajib mengeluarkan pendapatnya agar

kupon berbicara yang ia miliki habis terpakai, sehingga siap tidak siap

siswa harus mewakili kelompoknya untuk menyampaikan pendapatnya

dan  jadi yang terbaik. Selain tanggung jawab individu, ketergantungan

positif dalam hubungan kelompok pun terjalin karena time token

merupakan pembelajaran kooperatif yang mengutamakan kegiatan

belajar individu. Sehingga dalam model pembelajaran time token

kemampuan intrapersonal (individu) dan kemampuan interpersonal

(sosial) akan terasah keduanya.

Hasil penelitian ini didukung dengan adanya pendapat, “Ibrahim dkk,

(2003:26) menjelaskan bahwa :

Murid yakin bahwa tujuan mereka akan tercapai jika dan hanya jika

murid lainnya juga mencapai tujuan tersebut. Untuk itu setiap anggota

kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya. Murid

yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong untuk

bekerjasama pada suatu tugas bersama dan mereka harus

mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya.
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Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif untuk murid yang

memiliki hasil belajar rendah sehingga mampu memberikan peningkatan

hasil belajarnya secara signifikan. Sedangkan keuntungan dari

pembelajaran kooperatif antara lain : murid mempunyai tanggungjawab

dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran, murid dapat

mengembangkan keterampilan berfikir tingkat tinggi,meningkatkan

ingatan murid, dan meningkatkan kepuasan murid terhadap

pembelajaran.

Sedangkan model kooperatif tipe jigsaw yaitu Siswa bekerja sama dalam

kelompok yang berjumlah 4-5 orang.  Pada model kooperatif tipe jigsaw

terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok ahli merupakan

gabungan beberapa anggota dari kelompok asal, mereka bertugas

membahas pokok bahasan yang sama. Setelah mereka selesai memahami

materi tersebut, maka kelompok ahli tersebut kembali ke kelompok asal

dan  bertugas untuk menyampaikan materi kepada anggota kelompok

asal. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung

jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran

orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi

mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut

pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “siswa saling

tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara

kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, 2003: 56).

Hubungan interpersonal akan terasa lebih dibutuhkan dalam model

pembelajaran ini. Kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan
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materi serta bertanya dengan teman adalah hal yang penting. Dan

sosialisasi teman satu kelas pun akan terjadi karena siswa tidak berdiam

pada satu kelompok, melainkan berpindah dari kelompok asal dan

kelompok ahli.

Model pembelajara time token merupakan penerapan dari teori belajar

behavioristik, yaitu adanya stimulus untuk merangsang adanya respon,

dengan menerapkan model time token, yaitu menggunakan kupon bicara,

ini merupakan sebuah stimulus yang bertujuan agar siswa menggunakan

kuponnya, dan ini yang disebut respon, sedangkan model pembelajaran

koopertaif tipe jigsaw, merupakan penerapan teori belajar

kontruktivisme, yaitu adanya setting kelas yang memungkinkan adanya

interaksi siswa yang menjadikan siswa dapat membangun dan

menciptakan pengetahuan yang baru.

Berdasarkan dua kegiatan dalam model pembelajaran tersebut dapat

menimbulkan perilaku yang berbeda. Sehingga terdapat perbedaan

keterampilan sosial siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe time token dan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw pada mata pelajaran Ekonomi.

2. Perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki
kecerdasan intrapersonal dan siswa yang memiliki kecerdasan
interpersonal.

Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang menunjukkan

kemampuan anak dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai

kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi
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yang muncul di dalam dirinya dan mereka juga mampu menyadari

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya sendiri baik secara

fisik maupun psikologis. Kemampuan ini kadang disebut dengan

pengetahuan diri. Ia melibatkan kesadaran diri atau identitas dan proses

berpikir, terkadang ia melibatkan objektivitas dan kemampuan untuk

berdiam diri sejenak dan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda.

Untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan kecerdasan

intrapersonal ada tiga aspek utama yang dapat dijadikan patokan menurut

Alder. Tiga aspek utama itu adalah mengenali diri anda ,mengetahui apa

yang diinginkan, mengetahui apa yang penting.

Setelah tiga aspek ini dipenuhi serta dipelajari maka mudah untuk

menjadikan seseorang cerdas dalam intrapersonal. Berikut ini ciri-ciri

anak dengan kecerdasan intrapersonal yaitu  mengenali dirinya dengan

baik termasuk kelebihan dan kekurangannya, mampu intropeksi dan

memiliki niat besar untuk memperbaiki diri, mudah menerima input

bahkan kritikan terhadap dirinya, misalnya diberitahu kalau model

rambutnya tidak pas, tahu apa yang dimau dan jelas apa yang ingin

dicapainya sebagai cita-cita, diantara mereka ada yang senang akan

kesendirian, diantaranya senang berdialog dengan dirinya sendiri.

Sedangkan kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang

menunjukkan kemampuan anak dalam berhubungan dengan orang lain.

Anak yang tinggi intelegensi interpersonalnya akan mampu menjalin

komunikasi yang efektif dengan orang lain, mampu berempati secara

baik, mampu mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang
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lain. Semua kemampuan ini akan membuat mereka lebih berhasil dalam

berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kecerdasan

intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri

dan bertindak berdasarkan pemahamannya tersebut. Sedangkan

kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang menampakkan

kemampuan untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang

lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat

memimpin kelompok. Berdasarkan hal diatas, dapat mengakibatkan

perbedaan keterampilan pada siswa dalam mata pelajaran Ekonomi yang

memiliki kecerdasan intrapersonal dan interpersonal.

3. Interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe time token dan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan kecerdasan
intrapersonal dan interpersonal terhadap keterampilan sosial.

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe time token siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal dalam mata pelajaran ekonomi

keterampilan sosialnya lebih baik daripada siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal dalam mata pelajaran ekonomi, jika pada model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal dalam mata pelajaran ekonomi keterampilannya lebih baik

daripada siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dalam mata

pelajaran ekonomi, maka terjadi interaksi antara model pembelajaran

kooperatif dengan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.
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4. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe time token lebih tinggi daripada yang
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw bagi siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal pada
mata pelajaran ekonomi.

Pada model  kooperatif tipe time token guru membentuk kelompok yang

anggotanya heterogen dan memberi beberapa kupon berbicara kepada

masing-masing siswa. Semua siswa berhak berbicara  dan mengeluarkan

pendapatnya. Setiap siswa yang berbicara maka menyerahkan 1 kupon

berbicara, hal itu terus dilakukan sampai kupon berbicara habis.

Meskipun bentuknya belajar kelompok, namun ada tanggung jawab

individu untuk lebih memahami materi karena dalam model

pembelajaran time token siswa wajib mengeluarkan pendapatnya agar

kupon berbicara yang ia miliki habis terpakai, sehingga siap tidak siap

siswa harus mewakili kelompoknya untuk menyampaikan pendapatnya

dan  jadi yang terbaik. Selain tanggungjawab individu, ketergantungan

positif dalam hubungan kelompok pun terjalin karena time token

merupakan pembelajaran kooperatif yang mengutamakan kegiatan

belajar kelompok.

Sehingga dalam model pembelajaran time token kemampuan

intrapersonal (ketika mengandalkan individu untuk presentasi mewakili

kelompoknya) dan kemampuan interpersonal (ketika melakukan diskusi

untuk membahas permasalahn yang diberikan oleh guru) akan

berkembang keduanya.

Sedangkan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal, ketika ia
diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw akan
mengalami kendala. Karena dalam pembelajaran jigsaw hal yang lebih
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ditonjolkan adalah ketika siswa mampu berhubungan sosial dengan
setiap kelompok. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung
jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran
orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi
mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut
pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “siswa saling
tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara
kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, 2003: 56).

Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu

untuk diskusi (tim ahli) saling membantu satu sama lain tentang topik

pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu

kembali pada tim/kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota

kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya

pada pertemuan tim ahli. Sehingga kemampuan untuk berkomunikasi dan

mendengarkan serta memahami materi untuk disampaikan kembali

keapada kelompok lain. Hal tersebut tentu akan lebih optimal ketika yang

menggunakan model jigsaw adalah siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal, sedangkan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal

akan lebih tinggi keterampilan sosial nya jika menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe time token.

5. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe time token lebih rendah daripada yang
pembelajarannya menggunkan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw bagi siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal pada
mata pelajaran ekonomi.

Hal ini didukung oleh aspek ketiga kecerdasan interpersonal menurut
Anderson dalam Safaria (2005: 24), yaitu social comunications atau
komunikasi sosial yang terdiri dari indikator sikap komunikasi efektif
dan mendengarkan efektif.
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a. Komunikasi Afektif
Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu Communis yang artinya
sama, kemudian menjadi Communicatio yang berarti pertukaran
pikiran, kemudian diambi alih dalam bahasa Inggris menjadi
Communication.Komunikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah
proses penyampaian informasi, pengertian dan pemahaman antara
pengirim dan penerima. Ada empat keterampilan komunikasi dasar
yang perlu dilatih pada anak yaitu memberikan umpan balik,
mengungkapkan perasaan, mendukung dan menanggapi orang lain
serta menerima diri dan orang lain.

b. Mendengarkan Afektif
Mendengarkan adalah proses aktif menerima rangsangan (stimulus)
telinga (aural) dalam bentuk gelombang suara. Mendengarkan
menuntut perhatian, energi serta komitmen yang besar. Karena
didalam mendengarkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Ada
tiga jenis mendengarkan menurut tujuannya. Pertama mendengarkan
untuk kesenangan, seperti mendengarkan musik, mendengarkan
radio dan lain-lain. Kedua mendengarkan untuk informasi, seperti
mendengarkan ceramah yang akan memberikan informasi yang baru
kepada kita. Ketiga mendengarkan untuk membantu. Mendengarkan
jenis ini ketika kita menjadi pelatih, motivator bagi sebaya.

Dalam model pembelajaran tipe time token, yang harus dilakukan

siswa adalah menyiapkan diri untuk menggunakan kartu

berbicaranya dengan cara berpendapat. Dalam hal ini kecerdasan

intrapersonal sangat diperlukan karena siswa harus mampu

mengenali diri, mempersiapkan diri, pada bagian mana yang kurang

mereka kuasai. Sedangkan untuk siswa yang kecerdasan

interpersonalnya tinggi lebih baik menggunakan model pembelajaran

jigsaw, karena interaksi yang mereka lakukan lebih banyak daripada

saaat menggunakan pembelajaran kooperatif tipe time token.

Siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal akan mewakili

kelompok asal pada saat pertemuan dengan kelompok ahli, disini

mereka menemui siswa yang berbeda pada kelompok yang berbeda.

Selain itu, setelah berdiskusi dengan kelompok ahli maka siswa
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tersebut kembali ke kelompok asal dan menyampaikan pengetahuan

yang dia dapat dari kelompok ahli kepada kelompok asal. Dengan

demikian, bagi siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi,

sebaiknya menggunakan model kooperatif tipe jigsaw. agar mereka

dapat mengeksplor lagi keterampilan sosialnya.

6. Perbedaan keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan
intrapersonal dan interpersonal yang diajarkan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe time token pada mata pelajaran
Ekonomi.

Keterampilan sosial dikatakan optimal ketika seorang siswa

memiliki kemampuan intrapersonal (kemampuan untuk mengenali

diri sendiri)  serta interpersonal (kemampuan untuk berhubungan

dengan orang lain) di dalam dirinya.

Model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan model

pembelajaran yang mengajarkan keterampilan sosial kepada peserta

didik. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Arends.

Partisipasi siswa merupakan hal yang utama dalam kegiatan

pembelajaran, karena semua siswa harus turut berperan aktif dalam

proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh pendapat Huda (2014:

239) yaitu sebagai berikut.

“Strategi pembelajaran Time Token menurut Arends, merupakan
salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran demokratis
di sekolah. Proses pembelajaran yang demokratis adalah proses
belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek. Sepanjang
proses belajar, aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama.
dengan kata lain mereka selalu dilibatkan secara aktif .”

Pada model  kooperatif tipe time token guru membentuk
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kelompok yang anggotanya heterogen dan memberi beberapa

kupon berbicara kepada masing-masing siswa. Semua siswa

berhak berbicara  dan mengeluarkan pendapatnya. Setiap siswa

yang berbicara maka menyerahkan 1 kupon berbicara, hal itu terus

dilakukan sampai kupon berbicara habis. Penggunaan model

pembelajaran time token akan menghindari siswa mendominasi

pembicaraan atau diam sama sekali. Suasana kelas akan lebih

hidup dengan adanya partisipasi dari seluruh siswa. Keberadaan

kupon berbicara akan membuat kesempatan yang sama pada tiap

siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa akan

mendapat giliran untuk mengeluarkan pendapatnya dengan kupon

bicara yang setiap kuponnya memiliki batas waktu.

Meskipun bentuknya belajar kelompok, namun ada tanggung

jawab individu untuk lebih memahami materi karena dalam model

pembelajaran time token siswa wajib mengeluarkan pendapatnya

agar kupon berbicara yang ia miliki habis terpakai, sehingga siap

tidak siap siswa harus mewakili kelompoknya untuk

menyampaikan pendapatnya dan  jadi yang terbaik. Selain

tanggungjawab individu, ketergantungan positif dalam hubungan

kelompok pun terjalin karena time token merupakan pembelajaran

kooperatif yang mengutamakan kegiatan belajar kelompok.

Siswa yang memilki kecerdasan intrapersonal ketika

menggunakan model pembelajaran time token akan lebih bagus

keterampilan sosialnya dibandingkan siswa yang memiliki
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kecerdasan interpersonal. Karena meskipun siswa belajar secara

kelompok ada bagian dimana siswa harus menggunakan

kemampuan ia sendiri untuk berfikir, untuk menggunakan kupon

berbicaranya, ada tanggung jawab pribadi untuk membuat nilai

kelompoknya bagus ketika ia terpilih untuk mewakili presentasi.

Bagi siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal tentu hal

tersebut dapat dilakukan. Kecerdasan intrapersonal adalah

kecerdasan yang menunjukkan kemampuan anak dalam

memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi

di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di

dalam dirinya dan mereka juga mampu menyadari perubahan-

perubahan yang terjadi di dalam dirinya sendiri baik secara fisik

maupun psikologis. Sehingga siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal ia akan mampu mengembangkan kemampuan dalam

dirinya (personal) serta berinteraksi dengan teman kelompoknya

(social) karena siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal

memiliki tiga aspek pada dirinya yaitu mengenali diri sendiri,

mengetahui apa yang diinginka, mengetahui apa yang penting.

Meskipun dalam pembelajaran model kooperatif tipe time token ini

berkelompok dan berinteraksi dengan teman (social) namun ada bagian

terpenting dalam kegiatan pembelajaran yang mengharuskan untuk

mengandalkan diri pribadi (personal). Dengan begitu dapat

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal lebih tinggi dan interpersonal lebih
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rendah yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe time

token.

7. Perbedaan keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan
intrapersonal dan interpersonal yang diajarkan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Ekonomi.

Model kooperatif tipe Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga

pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang

diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan

materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain.

Hal ini didukung oleh Slavin (2008:17) mengemukakan bahwa:
“Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe
pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam
satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian
materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada
anggota lain dalam kelompoknya”. Model pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dimana siswa
belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang secara
heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan
bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang
harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota
kelompok yang lain.

Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang menunjukkan

kemampuan anak dalam berhubungan dengan orang lain. Anak yang

tinggi intelegensi interpersonalnya akan mampu menjalin komunikasi

yang efektif dengan orang lain, mampu berempati secara baik, mampu

mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang lain..

Berdasarkan pendapat diatas, maka siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal akan lebih mampu mengeksplorasi dan mengoptimalkan

kemampuannya dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan model
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jigsaw . Ia akan mampu berhubungan sosial secara baik, sehingga

keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal

menggunakan model pembelajan jigsaw akan lebih optimal daripada

ketika diterapkan menggunakan model time token

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dapat divisualisasikan

sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan bahwa good character akan

tercapai dimulai dengan adanya pembelajaran, dalam penelitian ini

menerapkan model pembelajaran time token dan jigsaw dan

pembelajaran

Time token

Jigsaw

Good Character

Kecerdasan
interpersonal dan
intrapersonal

Keterampilan
sosial

K
O
M
P
A
R
A
T
I
F

Kecerdasan
interpersonal dan
intrapersonal

Keterampilan
sosial



80

memperhatikan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil keterampilan sosial siswa.

2.4. Anggapan Dasar Hipotesis

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu :

1. Seluruh siswa kelas X SMA Persada Bandar Lampung semester genap

tahun pelajaran 2015/2016 yang menjadi subjek penelitian mempunyai

kesamaan akademis yang relative sama/sejajar dalam mata pelajaran

Ekonomi.

2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan metode pembelajaran

kooperatif tipe time token dan kelas yang diberi metode pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw diajar oleh guru yang sama.

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan keterampilan

sosial siswa selain kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan

interpersonal dan model pembelajaran kooperatof tipe time token dan

jigsaw, diabaikan.

2.5. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir

dan anggapan dasar yang telah diuraikan terdahulu, maka rumusan

hipotesis penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa yang

diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe time token dan
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model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran

Ekonomi.

2. Ada perbedaan yang signifikan keterampilan sosial antara siswa

yang memiliki kecerdasan intrapersonal dan siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal.

3. Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe time token

dan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan kecerdasan

intrapersonal dan interpersonal terhadap keterampilan sosial.

4. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe time token lebih tinggi daripada yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw bagi siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal pada

mata pelajaran ekonomi.

5. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe time token lebih rendah daripada yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw bagi siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal pada

mata pelajaran ekonomi.

6. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal

lebih tinggi daripada siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe time token pada mata pelajaran ekonomi.

7. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal

lebih rendah daripada siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal
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yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw pada mata pelajaran ekonomi.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen

dengan pendekatan komparatif. Menurut Sugiyono (2010:107). 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 kuat.

Menurut Arikunto (2013:3), eksperimen adalah suatu cara untuk mencari

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu.

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan

keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang

berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2010:57). Metode ini

dipakai karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam

pembelajaran yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu keterampilan

sosial siswa pada mata pelajaran Ekonomi dengan perlakuan yang berbeda.
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3.1.1 Desain Eksperimen

Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

desain faktorial. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true

eksperimental (eksperimen yang betul-betul murni), yaitu dengan

memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang

mempengaruhi perlakuan (variabel independen) terhadap keterampilan

sosial  (variabel dependen) (Sugiyono, 2010: 113) Dalam desain ini

variabel yang belum di manipulasi (model pembelajaran time token  dan

jigsaw) disebut variabel eksperimental (X1), sedang variabel bebas yang

kedua disebut variabel kontrol (X2), dan variabel ketiga disebut variabel

moderator yaitu kecerdasan intrapersonal dan interpersonal.

Model Pembelajaran

Kecerdasan
Siswa

Model Pembelajaran
Tipe time token (A1)

Model Pembelajaran
Tipe jigsaw (A2)

Kecerdasan
Intrapersonal (B1)

Keterampilan sosial
(A1B1)

Keterampilan sosial
(A2B1)

Kecerdasan
Interpersonal (B2)

Keterampilan sosial
(A1B2)

Keterampilan sosial
A2B2)

Gambar 2. Desain penelitian eksperimen menggunakan desain faktorial
digambarkan sebagai berikut.

Penelitian ini akan membandingkan dua model pembelajaran yaitu model

pembelajaran time token  dan model pembelajaran jigsaw  terhadap

keterampilan sosial siswa di kelas X1 dan X2 dengan keyakinan bahwa

mungkin kedua model pembelajaran ini mempunyai pengaruh yang

berbeda terhadap keterampilan sosial siswa dengan memperhatikan
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kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Kelompok sampel ditentukan

secara random. Kelas X1 menggunakan model pembelajaran time token

sebagai kelas eksperimen dan kelas X2 menggunakan model pembelajaran

jigsaw sebagai kelas kontrol. Dalam kelas eksperimen maupun kontrol

memperhatikan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal siswa.

3.1.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai

berikut:

a. Pra Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian adalah.

1) Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui

jumlah kelas yang menjadi populasi kemudian digunakan

sebagai sampel dalam penelitian. Selain itu, untuk memastikan

bahwa setiap kelas dalam polulasi merupakan kelas-kelas yang

mempunyai relatif sama, atau tidak adanya kelas unggulan.

2) Menetapkan sampel penelitian yang untuk kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

3) Membuat media pembelajaran mengenai materi yang akan

diajarkan.

4) Membuat perangkat pembelajaran.
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5) Membuat instrumen penelitian, yaitu angket kecerdasan

intrapersonal dan kecerdasan interpersonal serta lembar observasi

keterampilan sosial untuk mngevaluasi pembelajaran.

b. Pelaksanaan Penelitian

a) Pengambilan data angket untuk mengetahui siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal dan interpersonal.

b) Pada kelas eksperimen digunakan model pembelajaran kooperatif

tipe time token dan pada kelas kontrol digunakan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

c) Menetapkan langkah-langkah dalam model pembelajaran time

token, yaitu sebagai berikut.

a) Kondisikan siswa untuk melaksanakan diskusi (cooperative

learning/CL)

b) Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik.

Tiap siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu keadaan.

c) Apabila telah selesai bicara, kupon yang dipegang siswa

diserahkan. Setiap berbicara maka siswa harus memberikan

satu kupon yang dimilikinya

d) Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi.

Sementara yang masih pegang kupon harus bicara sampai

kuponnya habis.

e) Begitupun seterusnya.
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d) Sedangkan untuk kelas kontrol, guru menggunakan model

pembelajaran jigsaw. Adapun langkah-langkah dalam

pembelajaran tipe jigsaw adalah sebagai berikut.

a) Peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok

heterogen antara 4-5 orang.

b) Tim anggota dalam kelompok diberi bagian materi yang

berbeda.

c) Anggota dari tim-tim yang berbeda yang telah mempelajari

bagian atau sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru

yang disebut kelompok ahli untuk mendiskusikan sub bab

mereka.

d) Jika kelompok ahli selesai mendiskusikan tugasnya, maka

anggota kelompok kembali ke kelompok asal atau semula

untuk mengajarkan anggota lainnya pada kelompok semula

tentang sub bab yang ia diskusikan.

e) Setiap kelompok ahli mempresentasikan hasil diskusi.

f) Guru memberi kesimpulan

e) Melakukan observasi untuk mengetahui variabel independen yaiu

keterampilan sosial  masing-masing siswa pada kelas eksperimen dan

kontrol.

f) Menguji hipotesis, yaitu mengolah data yang diperoleh dengan

menggunakan rumus yang telah ditentukan.

g) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan
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3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono,2010:117). Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X

semester genap SMA Persada Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016 yang terdiri dari 3  kelas sebanyak 63 siswa.

3.2.1 Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster

random sampling. Teknik ini memilih sampel bukan didasarkan

individual, tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau

kelompok subyek yang secara alami berkumpul bersama.

(Sukardi,2003:61). Sampel dari penelitian ini diambil dari populasi

sebanyak 3 kelas yaitu X1,X2,X3. Dari hasil teknik cluster random

sampling diperoleh kelas 2 kelas yang dimana memiliki kesamaan rata-

rata hasil belajar, yaitu kelas X2 dan X3. Kemudian kedua kelas ini

diundi untuk menentukan penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe time token  dan model pembelajaran koopertaif tipe jigsaw.

Berdasarkan undian, kelas X2 terdiri dari 22 siswa sebagai kelas

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran tipe time token
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dan X3, yang berjumlah 21 siswa sebagai kelas kontrol yang

menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw.

n1 = 22 yaitu kelas eksperimen
n2 = 21 yaitu kelas kontrol
Gambar 3. Diagram Teknik Cluster Random Sampling

3.3 . Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

X1
20
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X2
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X3
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X3
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Tahap cluster random sampling
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X3
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Tahap pengundian menentukan kelas
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kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel

bebas (independent), terikat (dependen) dan variabel moderator.

1. Variabel bebas (independent)

Variabel bebas dilambangkan dengan X adalah variabel penelitian

yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam

penelitian ini terdiri dari dua, model pembelajaran time token sebagai

kelas eksperimen (X1) dilambangkan X1, dan metode pembelajaran

jigsaw  sebagai kelas kontrol (X2) dilambangkan X2.

2. Variabel terikat (dependent)

Variabel terikat dengan lambang Y adalah variabel yang akan diukur

untuk mengetahui pengaruh lain, sehingga sifatnya bergantung pada

variabel yang lain. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah

keterampilan sosial siswa kelas eksperimen (Y1) dan keterampilan

sosial kelas kontrol (Y2)

3. Variabel moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat

atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel

terikat. Diduga kecerdasan intrapersonal dan interpersonal  siswa

terhadap mata pelajaran mempengaruhi (memperkuat atau

memperlemah) hubungan antara model pembelajaran dengan

keterampilan siswa yaitu melalui model pembelajaran tipe time token

dan jigsaw.
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3.4 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

3.4.1 Definisi Konseptual

1. Keterampilan Sosial

Keterampilan  sosial  menurut  Thalib  (2010: 159) adalah

keterampilan yang meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin

hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain,

memberi atau menerima umpan balik, memberi atau menerima

kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dan

sebagainya. Keterampilan sosial siswa akan terlihat ketika

pembelajaran berlangsung itu sebabnya peneliti akan menggunakan

lembar observasi untuk menilai keterampilan siswa di kelas.

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token

Model pembelajaran time token menurut Arends dalam Huda (2014:

239)

adalah model pembelajaran yang  mengajarkan keterampilan sosial

dengan menggunakan kupon bicara  untuk membuat siswa

berpartisipasi mengeluarkan pendapatnya.

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Model Pembelajaran jigsaw menurut Rusman (2010: 217)

mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (zigzag), yaitu siswa

melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan

siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, dalam
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model ini guru membagikan satauan informasi yang besar menjadi

komponen- komponen yang lebih kecil. Model ini membagi siswa

ke dalam kelompok asal dan kelompok ahli. Pada pembelajaran tipe

ini siswa mempunyai tanggung jawab untuk memberi masukan dan

pembahasan mengenai sub topik yang mereka bahas pada kelompok

ahli.

4. Kecerdasan Intrapersonal

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk mengenali diri

sendiri dengan memiliki konsep diri yang jelas serta citra diri yang

positif (Gardner, 2000:38).

5. Kecerdasan Interpersonal

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan

mengerti maksud,motivasi dan perasaan orang lain. Peka pada

ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh orang lain.

(Gardner, 2000: 38).

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.
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Tabel 6. Definisi Operasional Variabel
No Variabel Indikator Pengukuran

Variabel
Skala

Pengukuran
1 Keterampilan

sosial
a. Interaksi
b. Komunikasi
c. Kerjasama
d. Menyelesaikan

masalah

Tingkat besarnya
penilaian
keterampilan sosial
pada lembar
observasi pada mata
pelajaran ekonomi

Interval

2 Time token a. Diskusi
b. Tanya jawab
c. Menyampaikan

pendapat
d. Interaksi

Tingkat besarnya
penilaian
keterampilan sosial
pada lembar
observasi pada
mata pelajaran
ekonomi

3 Jigsaw a. Diskusi
b. Tanya jawab
c. Menyampaikan

pendapat di
kelompok asal

d. Interaksi dan
komunikasi

Tingkat besarnya
penilaian
keterampilan sosial
pada lembar
observasi pada
mata pelajaran
ekonomi

4 Kecerdasan
Intrapersonal

a. Mengenal diri
sendiri

b. Mengetahui
yang
diinginkan

c. Mengetahui
yang penting.

Instrumen non tes,
menggunakan
angket untuk
mengetahui
kecerdasan
intrapersonal siswa.

Interval

5 Kecerdasan
Interpersonal

a. Kepekaan
sosial

b. Wawasan
sosial

c. Keterampilan
komunikasi
sosial

Instrumen non tes,
menggunakan
angket untuk
mengetahui
kecerdasan
interpersonal siswa.

Interval

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan indikator keterampilan sosial yang dapat

diukur melalui observasi , sedangkan model pembelajaran merupakan variabel

perlakuan yang tidak diukur dan pada kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan

interpersonal dapat diukur melalui angket.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian

ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan

langsung tentang kegiatan proses belajar mengajar dan untuk

melakukan pengamatan langsung mengenai keterampilan sosial

siswa di SMA Persada Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkenaan

dengan jumlah siswa dan gambaran umum mengenai jumlah siswa,

fasilitas-fasilitas yang ada, sejarah, gambaran, maupun profil di

SMA Persada Bandar Lampung

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam

(Sugiyono,2010:194). Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara

mewawancarai guru mata pelajaran Ekonomi tentang keterampilan

sosial siswa SMA Persada Bandar Lampung.

4. Angket

Angket ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai

kecerdasan intrapersonal dan interpersonal siswa dengan
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menggunakan skala Likert, peneliti dapat meneliti jawaban yang

dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda.

3.6.Uji Persyaratan Instrumen

Instrument dalam penelitian ini berupa non tes. Instrument non tes diberikan

pada awal sebelum siswa diberi perlakuan (angket) yang bertujuan untuk

mengetahui kecerdasan intrapersonal dan interpersonal siswa. Sebelum non

tes diberikan kepada siswa yang merupakan sampel penelitian, maka

terlebih dahulu akan diadakan uji coba non tes atau instrument angket untuk

mengukur kecerdasan intrapersonal dan interpersonal siswa yang

dilaksanakan di kelas X SMA Persada Bandar Lampung.

3.6.1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes

mengukur apa yang hendak di ukur. Validitas dalam penelitian ini

digunakan sebagai alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalitan atau

kesahihan suatu instrumen. Untuk menguji validitas instrumen ini

digunakan rumus korelasi produk moment:

………..(1)

Keterangan :

XYr = Koofisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y

N = Jumlah Responden

∑x = Jumlah Skor Item
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∑y = Jumlah skor item

(Arikunto, 2013:72)

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r table dengan α= 0,05

maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya ababila r

hitung < r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil penelitian uji coba angket

kecerdasan intrapersonal terdapat 25 butir pernyataan valid dan 5

pernyataan tidak valid, yaitu nomor 19,23,24,28 dan 29. Hasil

penelitian uji coba angket  kecerdasan interpersonal terdapat 25

butir pernyataan valid dan 5 pernyataan tidak valid, yaitu nomor 3,

6,19, 23 dan 29. Pernyataan yang tidak valid, tidak digunakan dalam

penelitian. Hasil perhitungan uji coba validitas terdapat pada

lampiran 24 dan 25.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas skala untuk mengukur kecerdasan intrapersonal dan

interpersonal siswa terhadap mata pelajaran Ekonomi

menggunakan rumus alpha cronbach.

r11 = − ∑
keterangan :

r11 = reliabilitas instrumen
n = banyaknya butir soal∑ = skor tiap-tiap item

= varians total
(Arikunto, 2013:109)

………………………..(2)
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Tabel 7. Kategori Besarnya Reliabilitas
No Nilai r11 Keterangan
1 0,00-0,20 Sangat rendah
2 0,21-0,40 Rendah
3 0,41-0,60 Cukup
4 0,61-0,80 Tinggi
5 0,81-1,00 Sangat tinggi
(Arikunto, 2013:75)

Dengan kriteria pengujian apabila  r hitung > r table dengan α= 0,05

maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya apabila

r hitung < r table maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reliabel.

Hasil perhitungan uji reliabilitas angket kecerdasan intrapersonal

sebesar 0,865, sedangkan hasil perhitungan uji reliabilitas skala

psikologi kecerdasan intrapersonal sebesar 0,860. Hal ini membuktikan

bahwa hasil skala psikologi kecerdasan interpersonal dan kecerdasan

intrapersonal memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. Perhitungan uji

reliabilitas terdapat pada lampiran 26.

3.7.Uji Persyaratan Analisis Data

3.7.1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Liliesfor. Berdasarkan sampel yang

akan diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau

sebaliknya. Menggunakan rumus :

Lo = F (Zi) – S (Zi)…..……………………………………..(3)

Keterangan :

Lo = harga mutlak terbesar
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F (Zi) = peluang angka baku

S (Zi) = proporsi angka baku

(Sudjana, 2005: 466)

Kriteria pengujian adalah jika Lhitung < Ltabel dengan huruf

signifikansi 0,05 maka variabel berdistribusi normal, demikian pula

sebaliknya.

3.7.2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal

dari populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji

Levene (Levene Test ). Rumus uji Levene adalah sebagai berikut

= ( − )( − ) . ∑ −∑ ∑ −= −
Keterangan:
n = jumlah sampel;
k = banyaknya kelompok;

= rata-rata dari kelompok ke i;
= rata-rata kelompok dari Zi;
= rata-rata menyeluruh dari Zij;

(Sugiyono, 2010:276)

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila W ≤ Ftabel maka data

sampel akan homogen dan apabila W ≥ Ftabel maka data sampel

tidak homogen dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk n-1.

.…………………………………………(4)
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3.8.Teknik Analisis Data

3.8.1. T-Test Dua Sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk

pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen.

a. Saparated Varians

……………………………………..…………..……(5)b. Polled Varians

……………………..(6)

Keterangan:

1 = rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang diajar dengan
menggunakan pembelajaran koopertaif tipe time token;

2 = rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang diajar dengan
menggunakan pembelajaran koopertaif tipe jigsaw

= varians total kelompok 1;
= varians total kelompok 1;

n1 = banyaknya sampel kelompok 1;
n2 = banyaknya sampel kelompok 2.
(Sugiyono, 2010: 273)

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu:
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a. Apakah ada rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya

sama atau tidak.

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

Untuk menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians.

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk

untuk memilih rumus t-test.

1) Bila jumlah anggota sampel n1=n2 dan varians homogen,

maka dapat menggunakan rumus t-test baik sparated varians

maupun pooled varians untuk melihat harga t-tabel maka

digunakan dk yang besarnya dk= n1 + n2 – 2.

2) Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen dapat digunakan rumus t-

test dengan poled varians, dengan dk= n1 + n2 – 2.

3) Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen, dapat digunakan

rumus t test dengan polled varians maupun sparated varians,

dengan dk = n1 – 1 atau n2 – 1, jadi dk bukan n1 + n2 – 2.

4) Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen, untuk ini digunakan

rumus t-test dengan sparated varians, harga t sebagai

pengganti harga t-tabel hitung dari selisih harga t-tabel dengan

dk= (n1 – 1) dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t

yang terkecil. (Sugiyono, 2010:272-273).

Kriteria pengujian :

thitung > ttabel, maka tolak Ho

thitung < ttabel, maka terima Ho

dengan dk pembilang = k, dan penyebut (n-k) dengan £ = 0,05
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3.8.2. Analisis Varians Dua Jalan

Analisis varians atau anava merupakan sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa

kegunaan, antara lain dapat mengetahui antar variabel manakah yang

memang mempunyai perbedaan secara signifikan, dan variabel-

variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain. (Arikunto,

2013:517-518). Analisis varians dua jalan merupakan teknik analisis

data penelitian dengan desain faktorial dua faktor (Arikunto,

2013:424).

Penelitian ini menggunakan anava dua jalan untuk mengetahui apakah

ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan siswa

pada mata pelajaran Ekonomi.

Tabel 8. Rumus Unsur Tabel Persiapan Avava Dua Jalan.
Sumber

varians

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK F0 P

Antara A

Antara B

Antara

AB

JK    = ∑ (∑ )
-

(∑ )

JK B =∑ (∑ )
- ∑ (∑ )

JKAB = ∑ (∑ )
=∑ (∑ )

- JKA -

JKB

A-1

B-1

dbA x dbB
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Dalam

(d)

JK (d) = JKA – JKB –JKAB dbT-dbA-
dbB-dbAB

Total (T)
JKT = ∑ – (∑ ) N-1 (49)

Keterangan :

JKT = jumlah kuadrat total
JKA = jumlah kuadrat variabel A
JKB = jumlah kuadrat variabel B
JKAB = jumlah kuadrat variabel A dan B
JK (d) = jumlah kuadrat dalam
MKA = Mean kuadrat variabel A
MKB = Mean kuadrat variabel B
MKAB = Mean kuadrat variabel A dan B
MKd = Mean kuadrat dalam
FA =Harga Fo untuk variabel A
FB = Harga Fo untuk variabel B
FAB = Harga Fo untuk variabel A dan B
(Arikunto, 2013:409)

3.8.3. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat  tujuh rumusan hipotesis, antara lain

sebagai berikut :

Rumusan Hipotesis 1

Ho : μ1=μ2 Tidak terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa

yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif

tipe time token dan model pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw pada mata pelajaran Ekonomi.

Ha:μ1 ≠ μ2 Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang

diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe
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time token dan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw pada mata pelajaran Ekonomi.

Rumusan Hipotesis 2

Ho : μ1=μ2 Tidak terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa

yang memiliki kecerdasan intrapersonal dan

kecerdasan interpersonal.

Ha: μ1 ≠ μ2 Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan

interpersonal.

Rumusan Hipotesis 3

Ho: AxB= 0 Tidak ada interaksi antara model pembelajaran

dengan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan

interpersonal

Ha: AxB≠ 0 Ada interaksi antara model pembelajaran dengan

kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal

Rumusan Hipotesis 4

Ho: µ 1 < µ 2 keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

time token lebih rendah daripada yang

pembelajarannya menggunkan model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw bagi siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran

ekonomi.
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Ha: µ 1  > µ 2 Keterampilan sosial siswa  yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

time token lebih tinggi daripada yang

pembelajarannya menggunkan model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw bagi siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran

ekonomi.

Rumusan Hipotesis 5

Ho: µ 1 < µ 2 Keterampilan sosial yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw lebih rendah daripada yang pembelajarannya

menggunkan model pembelajaran kooperatif tipe time

token bagi siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal pada mata pelajaran ekonomi.

Ha : µ 1  > µ 2 Keterampilan sosial yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw lebih rendah daripada yang pembelajarannya

menggunkan model pembelajaran kooperatif tipe time

token bagi siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal pada mata pelajaran ekonomi.

Rumusan Hipotesis 6

Ho: µ 1 < µ 2 keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal lebih rendah dibandingkan siswa yang
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memiliki kecerdasan interpersonal pada pembelajaran

tipe time token.

Ha: µ 1  > µ 2 keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

intrapersonal lebih tinggi dibandingkan siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal pada pembelajaran

tipe time token.

Rumusan Hipotesis 7

Ho: µ 1 < µ 2 keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal lebih rendah dibandingkan siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal pada pembelajaran

tipe jigsaw

.Ha: µ 1  > µ 2 keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan

interpersonal lebih tinggi dibandingkan siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal pada pembelajaran

tipe jigsaw

Kriteria pengujian hipotesis adalah :

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel

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

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

independen (polled varians).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa antara

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe time token dibandingkan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran Ekonomi. Model

pembelajaran kooperatif tipe tme 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.

Sedangkan model pembelajaran tipe jigsaw 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 serta dapat meningkatkan rasa

taggung jawab siswa terhadap pembelajarannya dan juga pembelajaran
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orang lain, siswa dituntut memahami materi yang diberikan serta harus

siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota

kelompok asal.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa antara

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dengan siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran Ekonomi. Siswa

yang memiliki kecerdasan intrapersonal memiliki kemandirian dan

kepercayaan diri yang tinggi. Sedangkan 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.

3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan  kecerdasan

intrapersonal dan kecerdasan interpersonal siswa terhadap keterampilan

sosial siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 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. Sedangkan model

jigsaw memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dan

berinteraksi antaranggota kelompok ahli maupun kelompok asal untuk

dapat mempelajari materi dan mengajarkan kembali kepada temannya

yang dapat didukung oleh kecerdasan interpersonal

4. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran time token lebih tinggi dibandingkan dengan yang
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menggunakan model pembelajaran jigsaw bagi siswa yang memiliki

kecerdasan intrapersonal terhadap mata pelajaran Ekonomi.

Keterampilan sosial siswa akan meningkat secara signifikan jika

menggunakan model pembelajaran time token pada siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal.

5. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran jigsaw lebih tinggi dibandingkan dengan yang

menggunakan model pembelajaran time token bagi siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal terhadap mata pelajaran Ekonomi.

Keterampilan sosial siswa akan meningkat secara signifikan jika

menggunakan model pembelajaran jigsaw pada siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal.

6. Keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan intrapersonal tidak

lebih tinggi dibandingkan dengan yang kecerdasan interpersonal dengan

menggunakan model pembelajaran time token terhadap mata pelajaran

Ekonomi. Model pembelajaran time token merupakan model

pembelajaran yang mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa,

sehingga, baik bagi siswa  yang memiliki kecerdasan intrapersonal

maupun kecerdasan interpersonal hasil keterampilan sosialnya tinggi .

7. Keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan interpersonal lebih

tinggi dibandingkan dengan yang kecerdasan intrapersonal dengan

menggunakan model  pembelajaran jigsaw terhadap mata pelajaran

Ekonomi. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan
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interpersonal akan meningkat secara signifikan jika menggunakan model

pembelajaran jigsaw.

5.2 Saran

Berdasarkan berdasarkan hasil penelitian tentang “Perbandingan

Keterampilan Sosial antara Siswa yang Pembelajarannya menggunakan

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token dan Jigsaw dengan

Memperhatikan Kecerdasan Intrapersonal dan Kecerdasan Interpersonal

Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X  SMA Persada Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016”, maka peneliti memberikan saran sebaiknya.

1. Guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik mata pelajaran Ekonomi, seperti menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe time token dan tipe jigsaw untuk

meningkatkan keterampilan sosia siswa sehingga menghasilkan hasil

yang optimal.

2. Guru mengenal karakteristik siswa, termasuk kecerdasan intrapersonal

dan kecerdasan interpersonal siswa karena tugas guru tidak hanya

mengajar tetapi juga mendidik yang bertanggung jawab atas ilmu

pengetahuan siswa, moral, agama serta perilaku siswa sehingga potensi

siswa dapat berkembang dengan optimal serta menjadikan siswa yang

good character.

3. Guru menciptakan suasana kelas menjadi hidup, penuh interaksi siswa

dalam berdiskusi, bertanya, menyanggah, dengan tetap mempertahankan
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suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan pada proses

pembelajaran yang menyenangkan dan efektif berlangsung agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai.

4. Guru dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa pada siswa yang

memiliki kecerdasan intrapersonal dapat menggunakan model

pembelajaran tipe time token karena model pembelajaran tipe time token

dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa baik dari dalam diri

maupun dari luar dan lebih efektif dibandingkan model pembelajaran

tipe jigsaw yang bertujuan meningkatkan profesional kekhususan siswa.

5. Guru dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa pada siswa yang

memiliki kecerdasan interpersonal dapat menggunakan model

pembelajaran tipe jigsaw karena model pembelajaran tipe jigsaw lebih

efektif dibandingkan model pembelajaran tipe time token karena akan

menciptakan lesson my shelf.

6. Guru dapat memberikan reward kepada siswa yang berprestasi dan aktif

dalam pembelajaran serta memberikan punishment kepada siswa yang

tidak mau belajar dengan baik agar siswa tersebut berubah menjadi lebih

baik.

7. Sekolah dapat memberikan reward, bagi guru yang punya dedikasi

tinggi terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah dan memberikan

punishment bagi guru yang tidak berdedikasi terhadap aktivitas

pembelajaran di kelas.sehingga guru termotivasi untuk

meningkatkanprofesionalisme dan meningkatkan mutu sekolah atau

akreditasi yang prima akreditasi A.
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8. Sekolah dapat mengoptimalkan fasilitas yang ada guna meningkatkan

kualitas siswa dalam bidang akademik maupun non akademik, serta

melengkapi fasilitas yang masih kurang agar sekolah mencapai good

schools.

9. Sekolah harus meningkatkan kualitas sekolah agar tidak kalah dalam

bersaing untuk menerima siswa didik baru dengan sekolah- sekolah

lainnya serta mengadakan program beasiswa kepada siswa yang unggul

dalam bidang akademik maupun non akademik yang kurang mampu

dalam hal ekonomi, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi sekolah  selain

adanya program bina lingkungan dari pemerintah Kota Bandar

Lampung.

10. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan jenis variabel ini,

diharap agar lebih diperbaiki lagi baik objek atau subjek yang akan

diteliti.
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