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ABSTRAK

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR EKONOMI ANTARA SISWA YANG
PEMBELAJARANNYA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) DAN TIPE TEAM

GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN MEMPERHATIKAN
KECERDASAN ADVERSITAS PADA SISWA KELAS X

SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG TAHUN
AJARAN 2015/2016.

Oleh:

TRI LESTARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa dan kurangnya
aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siswa kelas X SMA Negeri 12 Bandar
Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hasil belajar
dengan model pembelajaran tipe Group Investigation (GI) dan tipe Team Games
Tournament (TGT) dengan memperhatikan kecerdasan adversitas pada siswa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan
pendekatan eksperimen. Populasi penelitian ini 185 siswa dengan jumlah sample
sebanyak 48 siswa. Teknik penelitian ini adalah Cluster Random Sampling. Pengujian
hipotesis menggunakan analisis varian dua jalan dan t-test dua sample independen. Hasil

analisis data menunjukkan: 1) Ada  perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa
yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Group Investigation
dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran Team Games
Tournament. 2) Rata-rata hasil belajar ekonomi pada siswa yang diajar
menggunakan pembelajaran Group Investigation lebih tinggi dibandingkan yang
diajar dengan pembelajaran Team Games Tournament pada siswa yang memiliki
kecerdasan adversitas tinggi. 3) Rata-rata hasil belajar ekonomi pada siswa yang
diajar menggunakan pembelajaran Group Investigation lebih rendah dibandingkan
yang diajar dengan pembelajaran Team Games Tournament pada siswa yang
memiliki kecerdasan adversitas rendah. 4) Ada interaksi antara model
pembelajaran dengan kecerdasan adversitas pada mata pelajaran ekonomi.

Kata kunci: group investigation, hasil belajar, kecerdasan adversitas, team games
tournament.
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MOTTO 

 

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Maka 

 nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu Dustakan? 

(Q.S Ar-Rahman: 60-61) 

 

Tuhan selalu memiliki  rencana indah untuk kita, melebihi 

 apa yang dapat kita bayangkan. 

 

Tangan Tuhan bergerak beriringan dengan usaha kita.  

Dia selalu tahu batas kemampuan hambaNya. 

Dan Dia juga tahu, saat yang tepat untuk 

 merengkuh kita. 

(Tri Lestari) 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana sebagai upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan komponen penting

yang harus dipenuhi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan

adalah suatu bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa

kepada anak-anak dalam masa perkembangannya dengan tujuan agar anak

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Lembaga pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia

untuk pembangunan. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut diperlukan

sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cinta tanah air dan berkesadaran

hukum. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang

tercantum dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang fungsi

pendidikan nasional yang berbunyi:

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 (Hasbullah, 2006: 310).
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Pendidikan dapat mengarahkan tingkah laku menuju ke tingkat

perkembangan yang diharapkan. Hakekat pendidikan adalah menyediakan

lingkungan yang memungkinkan anak didik mengembangkan bakat, minat

dan kemampuannya secara optimal. Sekolah sebagai lembaga formal

merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut.

Melalui sekolah, siswa belajar berbagai macam hal. Dalam pendidikan

formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga

pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan

baru.

Perkembangan dunia pendidikan selalu mengalami perubahan ke arah yang

lebih baik. Perubahan itu mencakup perubahan kurikulum, media

pembelajaran, metode mengajar dan model pembelajaran. Proses

pembelajaran yang baik adalah siswa dituntut aktif selama proses

pembelajaran.  Tidak hanya guru yang memberikan materi dan siswa

menyerap informasi yang diberikan guru, akan tetapi siswa juga harus terlibat

dalam kegiatan selama proses pembelajaran. Siswa dituntut aktif sebagai

upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari siswa tersebut.

Selanjutnya guru akan menjadi motivator dan fasilitator selama proses

pembelajaran.

Salah satu jenjang pendidikan di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas

(SMA). Tujuan pendidikan menengah atas ialah meningkatkan pengetahuan

siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta
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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

yang akan diajarkan.

Salah satu mata pelajaran di SMA adalah mata pelajaran ekonomi. Mata

pelajaran ekonomi diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian

integral dari IPS sedangkan pada tingkat pendidikan menengah atas, ekonomi

diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Kata ekonomi berasal dari

sebuah kata dalam bahasa Yunani yang menunjuk kepada ‘pihak yang

mengelola rumah tangga’. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang

bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas

atau langka. Di sebagian besar masyarakat, sumber-sumber daya bukan

dialokasikan oleh sebuah pelaku perencana tunggal, melainkan oleh jutaan

unit atau pelaku ekonomi yang terdiri dari sekian banyak rumah tangga dan

perusahaan.

Pada tingkat pendidikan menengah atas, mata pelajaran Ekonomi bertujuan

agar peserta didik memiliki kemampuan memahami sejumlah konsep

ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan

kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah

tangga, masyarakat, dan negara. Selain itu mampu menampilkan sikap ingin

tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami

ilmu ekonomi. Dapat membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab

dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen,
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dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat

dan negara. Kemudian dapat membuat keputusan yang bertanggungjawab

mengenai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala

nasional maupun internasional.

Berdasarkan penelitian peendahuluan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung,

diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran ekonomi di SMA selama ini

masih terdapat kelemahan. Pertama, pola pembelajaran yang diterapkan

masih terpusat pada guru (teacher oriented), sehingga siswa kurang diberi

kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan belum terlibat dalam

proses pembelajaran. Kedua, penerapan pembelajaran kooperatif untuk materi

ekonomi belum secara jelas memenuhi prosedur pembelajaran kooperatif. Ini

terlihat dalam proses pembelajaran yang hanya di dominasi oleh siswa yang

pandai, sementara siswa yang kemampuannya rendah kurang berpartisipasi

dalam mengerjakan tugas kelompok sehingga interaksi antara siswa dengan

siswa yang lainnya sangat kurang. Kelemahan tersebut berdampak pada

rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan hal sangat penting

sebagai indikator keberhasilan belajar. Bagi seorang guru, hasil belajar siswa

merupakan indikator keberhasilan belajar siswa. Seorang guru dapat

dikatakan berhasil apabila lebih dari separuh jumlah siswa (65%) telah

mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi siswa,

hasil belajar merupakan sarana informasi yang berguna untuk mengukur

tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya, apakah mengalami

perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMA Negeri 12

Bandar Lampung dan keterangan guru bidang studi, diperoleh hasil ujian mid

semester khususnya mata pelajaran ekonomi sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Ujian Mid Semester Siswa Kelas X di SMA Negeri 12
Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016.

Kelas
Nilai

Jumlah Siswa
< 75 ≥75

X 1
X 2
X 3
X 4
X 5

21 Siswa
21 Siswa
22 Siswa
22 Siswa
20 Siswa

15 Siswa
17 Siswa
16 Siswa
14 Siswa
17 Siswa

36 Siswa
38 Siswa
38 Siswa
36 Siswa
37 Siswa

Siswa 106 Siswa 79 185 Siswa
% 57,30 42,70 100

Sumber: Guru mata pelajaran Ekonomi SMA Negeri 12 Bandar Lampung.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil belajar ekonomi yang didapat siswa secara

umum masih tergolong rendah. Dari 185 siswa hanya terdapat 79 siswa yang

mendapatkan nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Bila

dipersentasekan sekitar 42,70%. Sisanya, sebanyak 106 siswa atau sekitar

57,30% masih dibawah KKM. Dari data tersebut, dapat diambil kesimpulan

bahwa hasil belajar Ekonomi siswa kelas X semester ganjil di SMA Negeri

12 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016 masih relatif  rendah.

Berpedoman pada Djamarah (2006: 97), bahwa setiap interaksi edukasi selalu
menghasilkan hasil belajar. Keberhasilan proses intekasi edukatif dibagi
beberapa criteria, yaitu.

1. Istimewa/ maksimal apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh
anak didik.

2. Baik sekalai/ optimal, apabila sebagian besar(76% - 90%) bahan pelajaran
dapat dikuasai oleh anak didik.

3. Baik/ minimal,apabila bahan  pelajaran dikuasai oleh anak didik hanya
66% - 75%

4. Kurang, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik kurang 60%.
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Rendahnya hasil belajar itu diduga dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor yang

mempengaruhi pencapaian hasil belajar dapat berasal dari dalam diri orang

yang belajar dan ada pula dari luar dirinya (Djaali, 2006: 98). Faktor intern

adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor-faktor  intern yang

mempengaruhi belajar antara lain motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar,

kemempuan siswa, dan konsep diri. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal

dari luar diri siswa. Menurut Djaali (2006: 99-100) faktor-faktor ekstern

antara lain keluarga, sekolah (yang meliputi lingkungan sekolah, kualitas

guru, perangkat instrumen pendidikan, rasio guru, serta sarana dan prasarana),

masyarakat, dan lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut saling berpengaruh

dan mendukung proses belajar satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar

adalah faktor guru sebagai tenaga pengajar dan kemampuan siswa. Guru

merupakan komponen penting dalam pembelajaran dimana ia menjadi salah

satu unsur dari bidang pendidikanyang harus berperan dan menempatkan

dirinya secara profesional sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Guru

merupakan komponen penting dalam interaksi pendidikan yang berperan

sebagai pengajar, maupun pendidik. Tugas seorang guru tidak hanya

mendidik dan mengajar siswa, namun juga membimbing, memberi

pengarahan serta menuntun siswanya dalam proses pembelajaran. Oleh sebab

itu, guru harus menguasai berbagai keterampilan. Salah satunya adalah

keterampilan dalam pengelolaan kelas.
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Menurut Djamarah dan Zein dalam Selvina (2012: 5), “pengelolaan kelas

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar

yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar

mengajar. Keberhasilan pengelolaan kelas oleh guru adalah syarat mutlak

bagi terciptanya pembelajaran yang efektif”. Dengan terciptanya

pembelajaran yang efektif tersebut, maka akan memudahkan tercapainya

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jika tujuan

pembelajaran tercapai maka hasil belajar siswa juga akan baik.

Pada saat penelitian pendahuluan, terlihat bahwa suasana di dalam kelas

kurang kondusif. Hal ini dikarenakan siswa kurang memperhatikan saat guru

sedang menyampaikan materi pembelajaran. Siswa terlihat sibuk dengan

kegiatannya masing-masing. Ada siswa yang mengobrol, bermain handphone

dan lain sebagainya. Siswa terlihat bosan dengan keadaan kelas yang

monoton dan pembelajaran yang berpusat pada guru.

Untuk dapat menunjang keberhasilan guru dalam mengelola kelas, perlu

diperhatikan bagaimana  cara mengkondisikan siswa di dalam kelas. Untuk

membantu guru mengkondisikan siswa di dalam kelas, maka dapat digunakan

model pembelajaran kooperatif yang akan membagi siswa untuk belajar di

dalam kelompok-kelompok kecil secara aktif. Dengan demikian, proses

pembelajaran yang berlangsung  di dalam kelas akan efektif dan

menyenangkan. Pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan akan

membantu guru dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik

dan membantu para siswa untuk menyerap pelajaran yang disampaikan guru.



8

Menurut Davidson dan Warsham (dalam Ibrahim, 2000: 28), “Pembelajaran

kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk

tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektivitas yang

mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik”. Model

pembelajaran ini dapat membuka kesempatan siswa untuk ikut berpartisipasi

aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Menurut Rusman (2010: 201), model pembelajaran kooperatif ada beberapa
macam, diantaranya pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing,
Talking Stick, Examples Non-Examples, Mind Mapping, Numbered Heads
Together (NHT), Jigsaw, Group Investigation (GI), Think Pair Share (TPS),
Student Teams Achievement Divisions (STAD), Teams Games Tournament
(TGT), dan Two Stay Two Stray (TS-TS) dan yang terbaru adalah
Scaffolding.

Model-model pembelajaran kooperatif ini diharapkan dapat membantu guru

untuk membantu peserta didik agar dapat memahami pelajaran lebih mudah

dan lebih menyenangkan. Namun setiap model pembelajaran di atas memiliki

kekurangan dan kelebihan masing–masing , langkah–langkah pelaksanaanya

pun memiliki perbedaan (Cahya, 2012: 104).

Setiap model pembelajaran di atas terdapat kelebihan dan kekurangannya

masing-masing. Dengan menerapkan model tersebut secara variatif akan

tercipta proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi iklim, kondisi,

dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan guru sehingga

pembelajaran berlangsung efektif dan melibatkan peranan siswa. Peneliti

akan menerapkan dua model pembelajaran yaitu Teams Games Tournamen
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(TGT) dan tipe Group Investigation (GI) pada dua kelas. Pemilihan model

pembelajaran tersebut dianggap dapat meningkatkan hasil belajar Ekonomi.

Rusman (2010: 224), “TGT merupakan salah satu tipe model pembelajaran

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang

memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda” .

Diawali dengan penyampaian materi secara garis besar oleh guru, kemudian

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan.

Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan soal, sedangkan guru

memberikan pengetahuan secukupnya. Setelah berdiskusi setiap perwakilan

dari kelompok dipersilahkan untuk mengambil kartu soalnya yang telah di

kocok, kemudian tiap kelompok saling berebutan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang sedang dipertandingkan. Kemudian guru

menyimpulkan materi pembelajaran.

Slavin (2009:214) “Group Investigation(GI) adalah sebuah bentuk
pembelajaran kooperative yang berasal dari zaman John Dewey. Pandangan
Dewey mengenai kerjasama dalam kelas sebagai sebuah prasyarat untuk
menghadapi berbagai masalah kehidupan yang kompleks dalam masyarakat
demokrasi. Pihak yang belajar adalah partisipan aktif dalam segala aspek
kehidupan sekolah, membuat keputusan san menentukan tujuan terhadap apa
yang mereka kerjakan. Kelompok dijadikan sebagai sarana sosial dalam
proses ini. Rencana kelompok adalah satu metode yang mendorong
keterlibatan maksimal para siswa”.

Model pembelajaran kooperatif tipe GI membutuhkan komunikasi dan

interaksi kooperatif diantara sesama teman sekelas. Hal ini akan memberikan

hasil yang baik apabila dilakukan dalam kelompok kecil, dimana pertukaran

di antara teman sekelas dan sikap-sikap kooperatif dapat terus bertahan.
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Dalam Group Investigation(GI), para siswa bekerja dalam 6 tahapan, yaitu

mengidentifikasi topik dan membagi siswa dalam kelompok, merencanakan

tugas, melaksanakan investigasi, menyiapkan laporan akhir,

mempresentasikan laporan akhir, dan evaluasi ata pemberian umpan balik.

(Slavin, 2009: 218-219).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa model pembelajaran tersebut

menitikberatkan pada aktivitas siswa. Namun, ada sedikit perbedaan yaitu

pada model pembelajaran tipe Teams Games Tournamen (TGT) setiap siswa

berlomba untuk menjadikan kelompok pemenang dan Group Investigation

(GI) menekankan siswa menjadi tutor sebaya karena siswa dituntut bekerja

sama dalam kelompoknya membuat dan menjawab pertanyaan atau

memecahkan masalah yang diberi guru.

Meningkatnya kemampuan siswa dalam belajar secara terus menerus akan

meningkatkan kemampuan berpikir dan kecerdasan mereka untuk

memecahkan masalah dalam kegiatan belajar yang mereka lakukan. Terdapat

beberapa cara untuk mendefinisikan kecerdasan. Dalam beberapa kasus,

kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau

kebijaksanaan. Namun, beberapa psikolog tak memasukkan hal-hal tadi

dalam kerangka definisi kecerdasan. Kecerdasan biasanya merujuk pada

kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir, namun belum terdapat

definisi yang memuaskan mengenai kecerdasan.

Mulanya seorang anak dikatakan cerdas jika memiliki Intellegence Quetient

(IQ) yang tinggi. Namun ternyata IQ kurang bisa menggambarkan kecerdasan
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seseorang secara keseluruhan. Begitu juga dengan Emotional Quetient (EQ)

kemampuan individu mengontrol emosi diri sendiri, memahami emosi orang

lain dan kemampuan individu yang pandai bergaul. Begitu juga dengan

individu selalu taat beribadah dan memiliki pemahan yang tinggi akan agama

yang dianutnya (SQ), namun kenyataan yang terjadi ketiga kecerdasan di atas

masih bisa membuat seorang individu gagal dalam belajar. Ini dikarenakan

siswa dalam proses belajar tidak mampu menghadapi tantangan, kesulitan dan

hambatan yang mereka hadapi pada proses pembelajaran yang penuh

persaingan. Individu yang mampu mengadapi tantangan dan kesulitan yang

dihadapi dalam proses pembelajaran adalah mereka yang memiliki motivasi,

semangat, dan tidak mudah menyerah akan kesulitan yang mereka hadapi,

bahkan kesulitan, dan hambatan yang yang ada merupakan peluang untuk

meraih apa yang mereka inginkan, ini merupakan pandangan sosok seorang

individu yang memiliki kecerdasan adversitas (Adversity Quetient).

Saat seseorang melakukan suatu kegiatan tidak selamanya akan berjalan

lancar, adakalanya dihadapkan pada kegagalan, hambatan, dan kesulitan.

Kegagalan ialah suatu proses yang perlu dihargai. Kegagalan hanyalah suatu

pengalaman yang akan menghantar untuk mencoba berusaha lagi dengan

pendekatan yang berbeda.

Sifat tangguh dalam diri manusia merujuk pada kemampuan menghadapi

kondisi-kondisi kehidupan yang keras, suatu perasaan tentang komitmen,

tantangan dan pengendalian. Orang yang mengubah kegagalannya menjadi
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batu loncatan mampu memandang kekeliruan atau pengalaman negatifnya

sebagai bagian dari hidupnya, belajar darinya dan kemudian maju terus.

Kecerdasan adversitas adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat
mengatasi suatu kesulitan, dengan karakteristik mampu mengontrol situasi
sulit, menganggap sumber – sumber kesulitan berasal dari luar diri, memiliki
tanggung jawab dalam situasi sulit, mampu membatasi pengaruh situasi sulit
dalam aspek kehidupannya, dan memiliki daya tahan yang baik dalam
menghadapi situasi atau keadaan yang sulit (Stoltz, 2000: 6).

Berdasarkan penelitian pendahuluan, terlihat bahwa siswa-siswi SMAN 12

Bandar Lampung khususnya kelas X memiliki tingkat kecerdasan adversitas

yang berbeda-beda. Mulai dari tingkat rendah hingga tingkatan tinggi. Hal ini

terlihat ketika mereka mengikuti ulangan harian ekonomi tanpa adanya

pemberitahuan sebelumnya. Respon siswa berbeda-beda. Ada yang

menganggap itu adalah suatu masalah dan mengeluh, ada yang bersedia

mengikuti ulangan tanpa protes, bahkan ada yang tidak peduli dan berdisap

masa bodo. Siswa yang memberi respon negatif, umumnya adalah individu

yang kurang percaya terhadap kemampuan dirinya dan takut dengan

kegagalan.

Setiap siswa memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda dalam

melaksanakan pembelajaran di sekolah. Siswa yang memiliki potensi tinggi,

akan menganggap hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai dorongan dan

semangat dalam belajarnya. Namun, siswa yang memiliki potensi rendah

akan menganggap hambatan-hambatan yang ada sebagai hal yang harus

dihindari. Oleh sebab itu guru perlu melakukan upaya agar hambatan-

hambatan yang dicapai oleh siswa menjadi peluang sebagai dorongan dan

semangat dalam belajar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh guru.
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Guru cenderung menilai siswa hanya dengan kecerdasan intelegensi tiap

individu saja. Upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk lebih

mempertimbangkan kecerdasan adversitas sebagai salah satu unsur penting

dalam proses belajar, adalah membantu siswa untuk merubah hambatan

menjadi peluang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara

diantaranya adalah memberikan tugas yang melibatkan pengetahuan dan

kreativitas siswa, memberikan motivasi belajar, dan bekerja sama untuk

memecahkan masalah dalam tugas yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak di

angkat adalah “Studi Perbandingan  Hasil Belajar Ekonomi Antara Siswa

Yang Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran  Kooperatif Tipe

Group Investigation (GI) dan Team Games Tournament (TGT) Dengan

Memperhatikan Kecerdasan Adversitas Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 12

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang

muncul sebagai berikut.

1. Hasil belajar masih tergolong rendah, hal ini terlihat pada tidak

tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimum yang telah ditetapkan pada

pelajaran Ekonomi oleh siswa kelas X SMA Negeri 12 Bandar Lampung.
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2. Kurangnya penggunaan model pembelajaran kooperatif yang bervariasi.

Guru menggunakan metode konvensional (ceramah, tanya jawab, dan

diskusi).

3. Guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

4. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa saat proses pembelajaran

berlangsung.

5. Kondisi belajar mengajar yang masih monoton sehingga siswa merasa

bosan di kelas.

6. Siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

7. Guru masih belum memperhatikan tingkat kecerdasan adversitas pada

siswa.

8. Masih ada siswa yang kurang percaya diri saat menyikapi kesulitan yang

sedang dihadapi terutama dalam pembelajaran di dalam kelas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah dan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada perbandingan hasil belajar ekonomi siswa antara

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran tipe Team Games

Tournament (TGT) dengan yang diajar menggunakan tipe Group

Investigation (GI) dengan memperhatikan kecerdasan adversitas pada siswa

kelas X SMA Negeri 12 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah

maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang

pembelajaranya menggunakan model pembelajaran Group

Investigation(GI) dengan siswa yang menggunakan model TGT?

2. Apakah hasil belajar Ekonomi siswa yang pembelajaranya menggunakan

model pembelajaran Group Investigation(GI) lebih baik daripada siswa

yang pembelajaranya menggunakan model pembelajaran TGT bagi siswa

yang memiliki kecerdasan adversitas rendah (quitter)?

3. Apakah hasil belajar Ekonomi siswa yang pembelajaranya menggunakan

model pembelajaran Group Investigationl (GI) lebih baik daripada siswa

yang pembelajaranya menggunakan model pembelajaran TGT bagi siswa

yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi (climber)?

4. Apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kecerdasan

adversitas terhadap hasil belajar Ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang pembelajaranya

menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) dengan siswa

yang menggunakan model TGT.
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2. Efektivitas antara penggunaan model pembelajaran Group Investigation

(GI) dan TGT dalam pencapaian hasil belajar pada siswa yang memiliki

kecerdasan adversitas tinggi (climber).

3. Efektivitas antara penggunaan model pembelajaran Group Investigation

(GI) dan TGT dalam pencapaian hasil belajar pada siswa yang memiliki

kecerdasan adversitas rendah (quitter).

4. Ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kecerdasan

adversitas terhadap hasil belajar Ekonomi.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

a. Sumbangan pemikiran bagi guru mata pelajaran Ekonomi tentang

alternatif model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak

membosankan, dan menciptakan kerjasama bagi siswa seperti model

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan GI.

b. Memberikan wawasan kepada siswa tentang strategi dalam belajar

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan

rujukan yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran.
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b. Bagi guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar

Ekonomi.

c. Bagi siswa, sebagai tambahan wawasan untuk meningkatkan hasil

belajar melalui model pembelajaran yang melibatkan siswa secara

lebih optimal.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa bagian sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi, model pembelajaran

kooperatif tipe group Investigation , model pembelajaran kooperatif tipe

Teams Games Turnament dan kecerdasan adversitas.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran

2015/2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan ekonomi



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar dan Hasil Belajar

Belajar merupakan proses perubahan seseorang untuk memahami, yang

semula tidak tahu menjadi tahu. Menurut Djamarah (2006:13), belajar

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan

lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.

Slameto (2010: 2), mendefinsikan belajar ialah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya. Berikut ini ciri-ciri perubahan tingkah laku

menurut Slameto (2010: 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 tingkah laku.
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Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh

hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar berasal dari dua kata dasar

yaitu hasil dan belajar, istilah hasil dapat diartikan sebagai sebuah prestasi

dari apa yang telah dilakukan.

Dalyono (2009: 49), menyatakan bahwa belajar adalah suatu usaha atau

kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang,

mencakup perubahan tingkah laku, sikap kebiasaan, ilmu pengetahuan,

keterampilan dan sebagainya, sedangkan Hamalik (2001: 28), berpendapat

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui

interaksi dengan lingkungan.

Intinya, belajar dapat memberikan perubahan tingkah laku maupun potensial

yang disertai dengan adanya usaha yang disengaja. Aspek tingkah laku

tersebut meliputi: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan,

apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etika dan sikap. Apabila

seseorang telah belajar, maka akan terlihat terjadinya perubahan pada salah

satu atau beberapa aspek tingkah laku tersebut.

Hasil belajar adalah hal yang paling penting dalam pendidikan, karena

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

dipakai selama pembelajaran. Menurut Sudjana (2005: 65), hasil belajar

adalah hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar

dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang

dilakukan dinyatakan kedalam ukuran dan data hasil belajar.
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Hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dan suatu sistem pemrosesan

masukan (inputs). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam

informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja

(performance). Perbuatan merupakan petunjuk bahwa proses belajar telah

terjadi dan hasil belajar dapat dikelompokkan kedalam dua macam saja,

yaitu pengetahuan dan keterampilan.

Hasil belajar menurut Ahmadi dalam Winarti (2004: 16), mengemukakan

bahwa “Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha, dalam

hal ini usaha belajar dalam perwujudan prestasi belajar siswa yang dapat

dilihat pada nilai setiap mengikuti tes”. Hamalik (2004: 30), mengatakan

secara garis besar hasil belajar ialah adanya perubahan tingkah laku pada

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak

mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah

aspek, hal ini akan tampak setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut.

Adanya aspek-aspek tersebut itu adalah sebagai berikut. 1) Pengetahuan.

2) Pengertian. 3) Kebiasaan, 4) Keterampilan. 5) Apresiasi. 6)Emosional. 7)

Hubungan sosial. 8) Jasmani. 9) Etis dan budi pekerti. 10) Sikap.

Proses belajar yang baik, akan menghasilkan nilai atau hasil belajar yang

baik pula Peserta didik dapat berhasil dalam memdapatkan hasil belajar atau

tahu tentang materi pelajaran yang diajarkan disekolah dengan maksimal

yaitu ada beberapa persyaratan tertentu seperti menurut Sagala.
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Sagala (2003:57), mengatakan bahwa agar peserta didik dapat berhasil

diperlukan persyaratan tertentu antara lain seperti dikemukakan berikut ini.

1. Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai dengan
berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif (Scolastic Aptitude Test),

2. Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran (Interest
Inventory),

3. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai
dengan potensinya (Differential Aptitude Test),

4. Menguasai bahan –bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan
pelajaran disekolah yang menjadi lanjutanya (Achievement Test).

Selain ada persyaratan yang mengatakan agar peserta didik dapat berhasil,

pengajaran yang betul–betul baik juga menjadi pendukung suatu siswa dapat

mencapai hasil belajar yang baik. Berikut ini akan dideskripsikan mengenai

ciri–ciri pengajaran yang dikatakan betul–betul baik. Sehubungan dengan

itu, adapun hasil pengajaran itu dikatakan betul–betul baik, apabila memiliki

ciri–ciri sebagai berikut.

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa.
b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil

proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah – olah telah merupakan
bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat
mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan.
Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya. (Sadiman,
2006: 49).

Menurut Bloom dalam Latuheru (2002: 68), “ada tiga ranah (domain) hasil

belajar, yaitu sebagai berikut. 1. Cognitif Domain (Ranah Kognitif), 2)

Affective Domain (Ranah Afektif), dan 3) Psychomotor Domain (Ranah

Psikomotor)”. Ranah kognitif  berisi perilaku-perilaku yang menekankan

aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan

berpikir. Sedangkan ranah afektif  berisi perilaku-perilaku yang

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan

cara penyesuaian diri. Tujuan pendidikan ranah afektif adalah hasil belajar
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atau kemampuan yang berhubungan dengan sikap atau afektif. Ranah

psikomotorik berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan

motorik, karena keterampilan ini melibatkan secara langsung otot, urat dan

persendian, sehingga keterampilan benar-benar berakar pada kejasmanian.

Setiap siswa yang mengikuti proses pembelajaran pasti menginginkan agar

dirinya dapat berhasil. Namun pada kenyataanya, banyak siswa yang tidak

berhasil dalam proses tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa

faktor, baik yang berasal dari dalam diri sendiri (intern) maupun berasal dari

luar diri siswa (ekstern). Menurut Slameto (2003: 54-71) faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi siswa yaitu sebagai berikut.

1. Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam individu yang sedang
belajar, seperti:
a. faktor jasmaniah, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh.
b. faktor psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat,

motivasi, kematangan, dan kesiapan.
c. faktor kelelahan, baik kelelahan jasmani maupun rohani.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada dari luar individu yang sedang
belajar, seperti:
a. faktor keluarga, merupakan lingkungan utama dalam proses belajar.
b. faktor sekolah, lingkungan dimana siswa belajar secara sistematis.
c. faktor masyarakat.

2. Teori Belajar

Teori belajar adalah suatu hasil pemikiran para ahli yang menjadi dasar bagi

kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran

dikembangkan dari berbagai landasan pemikiran salah satunya adalah

dikembangkan menurut paham konstruktivisme yang menyatakanbahwa

pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengelaman merupakan

kunci utama dari belajar bermakna. Belajar bermaknatidak akan terwujud
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hanya dengan mendengarkanceramah atau membaca buku mengenai

pengalaman orang lain saja. Mengalami sendiri merupakan kunci untuk

kebermaknaan.

Berdasarkan uraian diatas, teori belajar yang terkait dengan model

pembelajaran Team Games Tournament (TGT) dan Group Investigation

(GI) yakni  teori konstruktivisme. Hal ini dikarenakan siswa sendiri yang

harus menemukan  dan mentransformasikan suatu informasi apabila mereka

menginginkan informasi tersebut menjadi miliknya.

Menurut Slavin (2009: 27) Teori pembelajaran konstruktivisme merupakan
teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan yang
menyatakan bahwasiswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan
informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama
dan merevisinyaapabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi.

Slavin (2009: 27) juga mengemukakan bahwa satu prinsip paling penting
dalam psikologi pendidikananak adalah bahwa guru tidak dapat hanya
memberikan pengetahuan  dibenaknya. Guru dapat memberikan kemudahan
untuk proses ini, dengan memberikan siswa kesempatan untuk menemukan
dan menerapkan sendiri ide-ide mereka sendiri, dan membelajarkan siswa
secara sadar menggunakan strategi meraka sendiri untuk belajar. Guuru
dapat memberikan siawa pemahaman yang tinggi, dengan catatan siswa
sendiri yang harus memanjatnya.

Berdasarkan uraian di atas, kontruksi berarti bersifat membangun, dalam

konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu

upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran

konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi

sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk
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diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan

memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme

siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan

membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat

langsung dalam mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan

mampu mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selain itu siswa terlibat

secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep.

Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang siswa yang

aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan

lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subyek menyusun

pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut

disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh siswa itu sendiri.

Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan

tuntutan lingkungan dan organisme yang sedang berubah.

Hal terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses

pembelajaran, siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka,

bukan pembelajar atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab

terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu

dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka

untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa sehingga belajar lebih

diarahkan pada experimental learning yaitu merupakan adaptasi

kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkrit di laboratorium, diskusi

dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide
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dan pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan

mengajar tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pembelajar.

Konstruktivisme Vygotski dalam Silvia (2014:21) memandang bahwa

pengetahuan dikonstruksi secara kolaboratif antar individual dan keadaan

tersebut dapat disesuaikan oleh setiap individu. Proses dalam kognisi

diarahkan memalui adaptasi intelektual dalam konteks social budaya. Proses

penyesuaian itu equivalent dengan pengkonstruksian pengetahuan secara

intra individual yakni melalui proses regulasi diri internal. Dalam hubungan

ini, para konstruktivis Vygotskian lebih menekankan pada penerapan teknik

saling tukar gagasan antar individual.

Terdapat dua prinsip penting yang diturunkan dari teori Vigotsky dalam

Silvia (2014: 22), yaitu sebagai berikut.

1. Mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi social
yang dimulai proses pencanderaan terhadap tanda (sign) sampai
kepada tukar menukar informasi dan pengetahuan.

2. Zona of Proximal Development (ZPD) Pembelajar sebagai mediator
memiliki peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya
membangun pengetahuan, pengertian dan kompetensi.

Siswa akan berinteraksi di dalam kelas. Ketika terjadi saling tukar pendapat

antar siswa dalam memecahkan suatu masalah, siswa yang lebih pandai

memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan berupa petunjuk

bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, siswa yang mengalami

kesulitan tersebut terbantu oleh teman yang lebih pandai. Diisinilah  terjadi

kerjasama antara anggota kelas. Ketika guru membantu secukupnya kepada

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, maka terjadi interaksi dan

kerjasama.
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3. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah penggunaan kelompok kecil bagi siswa

dalam bekerjasama untuk saling membantu mencapai tujuan belajar.

Menurut Slavin (2009: 4), pembelajaran kooperatif adalah model

pembelajaran dimana siswa belajar dalam suatu kelompok kecil, saling

membantu dalam memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas atau

kegiatan lain agar semua siswa dalam kelompok mencapai hasil belajar

yang tinggi.

Menurut Nurhadi (2004: 112), pembelajaran kooperatif adalah

pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok

kecil siswa untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar

untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu Ornstein dan lasley dalam

Solihatin (2007: 73), mengemukakan bahwa, model belajar kooperatif

merupakan pendekatan pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam

kelompok kecil dan tidak menggantungkan pada peranan guru.

Pola belajar kelompok dengan cara kerjasama antar siswa dapat

mendorong timbulnya gagasan yang lebih bermutu dan meningkatkan

kreativitas siswa, pembelajaran juga dapat mempertahankan nilai sosial

bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan. Ketergantungan timbal balik

mereka memotivasi mereka untuk dapat bekerja lebih keras untuk

keberhasilan mereka, hubungan kooperatif juga mendorong siswa untuk

menghargai gagasan temannya bukan sebaliknya.
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Pembelajaran kooperatif, menuntut siswa untuk aktif dalam proses

pembelajaran. Siswa harus mencari dan membengun sendiri

pengetahuannya dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Guru hanya

bertindak sebagai pembimbing yang meluruskan apabila anakmengalami

kesulitan.

Carin dalam Ibrahim (2000: 58), mengemukakan bahwa “Pembelajaran

kooperatif ditandai oleh ciri-ciri :

a. setiap anggota mempunyai peran;
b. terjadi interaksi langsung diantara siswa
c. setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga

teman-teman sekelompoknya;
d. peranan guru adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal kelompok; dan
e. guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan”.

Abdurrahman dan Bintoro dalam Nurhadi (2004: 6), menyatakan

“pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat

elemen-elemen yang saling terkait”. Adapun berbagai elemen dalam

pembelajaran kooperatif adalah adanya; a) saling ketergantungan positif,

b) interaksi tatap muka, c) akuntabilitas individual, dan d) keterampilan

untuk menjalin hubungan antara pribadi atau keterampilan sosial yang

secara sengaja diajarkan.

Menurut Roger dan Johnson dalam Lie (2002: 31-34), unsur-unsur yang

harus diterapkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam

pembelajaran kooperatif sebagai berikut. a) Saling ketergantungan

positif, b) tanggung jawab perseorangan, c) tatap muka, d) komunikasi

antaranggota, e) evaluasi proses kelompok.
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Ketergantungan positif merupakan suatu persepsi bahwa dalam suatu

kegiatan kelompok apa yang dilakukan dan dicapai seorang anggota

kelompok berhubungan dan saling berkaitan dengan apa yang dilakukan

dan dicapai oleh anggota kelompok yang lain. Pembelajaran kooperatif,

mengharuskan guru untuk dapat menyusun tugas supaya setiap anggota

kelompok dapat melaksanakan tanggung jawab sendiri, agar selanjutnya

hal tersebut dapat diterapkan dalam kerja berkelompok. Interaksi tatap

muka akan membuat siswa dapat berdiskusi. Interaksi semacam ini

sangat penting karena lebih mudah belajar dari sesamanya.

Setiap anggota kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, sehingga mereka akan belajar saling menghargai, memanfaatkan

kelebihan, dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Keterampilan

berkomunikasi antaranggota sangat diperlukan dalam memperkaya

pengalaman belajar, pembinaan perkembangan mental dan emosional

para siswa.

Evaluasi proses kelompok perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa

baik siswa telah mencapai tujuan dan efektivitas kerja sama yang telah

mereka lakukan. “Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk

mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran, yaitu hasil

belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan

keterampilan sosial” (Ibrahim, dkk, 2000: 7).

Widyantini (2006: 4), tujuan pembelajaran kooperatif adalah “Hasil

belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai
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keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial”.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tujuan

pembelajaran penting. Tujuan tersebut yaitu peningkatan hasil belajar

akademik. Di samping model pembelajaran kooperatif dikembangkan

untuk mencapai hasil belajar kompetensi akademik, model pembelajaran

kooperatif juga lebih efektif untuk mengembangkan kompetensi siswa

pada aspek sosial.

Susunan siswa dalam pembelajaran kooperatif, kelompok harus terdiri

dari siswa yang heterogen yang nantinya akan bekerja bersama untuk

menemukan tujuan. Masing-masing pribadi mempertanggungjawabkan

unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan

yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games

Tournament (TGT) memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks

disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama,

persaingan sehat dan keterlibatan belajar. pembelajarannya sendiri dan

membantu yang lainnya. Kekuatan yang dapat dicapai untuk setiap

pribadi dalam kelompok. Keterampilan komunikasi dan sosial yang baik

dibutuhkan dalam urut-urutan perkembangan hubungan kerja yang baik.

Dalam kelompok belajar kooperatif, di sana cenderung terjadi peraturan

teman sebaya, umpan balik, dukungan, dan anjuran belajar yang agak

beragam. Dukungan akademik teman sebaya demikian tidak tersedia

pada situasi belajar kompetitif dan individualistik.
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4. Model Pembelajaran Tipe Teams Games Turnament (TGT)

Pembelajaran Kooperatif sangat beragam jenisnya. Salah satunya adalah

model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament). Model

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu tipe

atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan

peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam

pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament (TGT)

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan

tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan

belajar.

Menurut Kurniasari (2006: 73), “model pembelajaran TGT merupakan

model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok

kecil dalam kelas yang terdiri atas 3-5 siswa yang heterogen, baik dalam

hal akademik, jenis kelamin, ras, maupun etnis”. Inti dari model ini

adalah adanya game dan turnamen akademik. TGT ini juga

menggunakan presentasi oleh guru dan kerja team seperti yang

digunakan di STAD, hanya dalam pengajaran ini ada permainan dengan

anggota dari tim yang lain untuk peningkatan skor dari tim mereka.

Pemberian hadiah ataupun sertifikat juga diberikan sebagaimana di

STAD bagi team yang paling sukses. Anggota team yang kemampuannya

tinggi bisa bermain bersama anggota team lain yang juga kemampuannya
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tinggi. Bagi yang kemampuannya rendah bisa bermain dengan yang

kemampuannya rendah.

STAD dan TGT adalah dua model yang sema walaupun tidak sama

dalam cara pengajarannya, perbedaan yang paling penting adalah STAD

menggunakan kuis secara individual pada akhir dari setiap pelajaran

sedangkan TGT menggunakan permainan (Slavin, 2009: 163). Menurut

Kurniasari (2006: 97), model pembelajaran TGT merupakan model

pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil

dalam kelas yang terdiri atas 3-5 siswa yang heterogen, baik dalam hal

akademik, jenis kelamin, ras, maupun etnis. Inti dari model ini adalah

adanya game dan turnamen akademik.

Implementasi model secara teknis, Slavin (2009:170), mengemukakan

empat langkah utama dalam pembelajaran dengan teknik TGT yang

merupakan siklus regular dari aktivitas, sebagai berikut. 1) Mengajar

(teach), 2) Belajar Kelompok (team study), 3) Permainan (game

tournament), 4) Penghargaan kelompok (team recognition).

Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan mengajar antara lain,

mempersentasekan atau menyajikan materi, menyampaikan tujuan, tugas,

atau kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan memberikan motivasi.

Dalam aktivitas belajar kelompok,siswa bekerja dalam tim yang terdiri

atas 5 sampai 6 orang dengan kemampuan akademik, jenis kelamin, dan

ras / suku yang berbeda. Setelah guru menginformasikan materi, dan

tujuan pembelajaran, kelompok berdiskusi dengen menggunakan LKS.
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Dalam kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah bersama,

saling memberikan jawaban dan mengoreksi jika ada anggota kelompok

yang salah dalam menjawab.

Kegiatan yang dilakukan dalam fase permainan diikuti oleh anggota

kelompok dari masing – masing kelompok yang berbeda. Tujuan dari

permainan ini adalah untuk mengetahui apakah semua anggota kelompok

telah menguasai materi, dimana pertanyaan – pertanyaan yang diberikan

berhubungan dengan materi yang telah didiskusikan dalam kegiatan

kelompok. Setelah permainan usai, maka guru akan memberian

penghargaan kepada tim pemenang berdasarkan pada rerata poin yang

diperoleh oleh kelompok dari permainan. Penghargaan ini akan diberikan

kepada tim yang memenuhi kategori rerata poin sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Pengahargaan Kelompok

Sumber: Slavin, 2009

Sadu (2010: 29-30), menulis langkah-langkah model pembelajaran TGT

dari 6 fase yaitu. 1. Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, 2.

Menyajikan informasi, 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-

kelompok belajar, 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar, 5.

Fase evaluasi, 6. Memberikan penghargaan.

Kriteria (Rerata
Kelompok) Predikat

40 Tim Baik
45 Tik Sangat Baik
50 TimSuper
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Fase awal, sebagai pendahuluan kegiatan pembelajaran guru

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi

siswa. Setelah itu berlanjut pada fase kedua. Pada fase ini guru

menyajikan informasi kepada siswa dengan demonstrasi atau bacaan.

Fase ketiga guru membagi kelompok dan  membantu siswa dalam setiap

kelompok agar melakukan kegiatan secara efesien.

Fase selanjutnya, guru membimbing dan memberikan pengerahan

kelompok dalam bekerja dan belajar. Selanjutnya,guru mengadakan

game atau turnamen antar kelompok. Hal ini merupakan ciri khas tipe

TGT), pada fase ini siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan

materi yang telah dipelajari lewat pertandingan permainan tim dengan

menjawab soal-soal yang tertulis pada kartu soal di meja turnamen.

Fase terakhir adalah pemberian penghargaan. Pada fase ini diberikan

penghargaan kepada kelompok dan individu dengan skor terbaik.

Pemberian skor ini dapat dilakukan dengan: 1) menetapkan skor dasar, 2)

memberi skor kuis (tes individu) yang dilaksanakan setelah bekerja

dalam kelompok, 3) menghitung skor peningkatan yang besarnya

ditentukan berdasar skor yang diperoleh dalam pertandingan permainan

tim di meja turnamen yang dikenakan kepada setiap siswa, 4)

penghargaan kelompok diberikan berdasarkan rata-rata nilai peningkatan

yang diperoleh masing-masing kelompok dengan memberikan predikat

seperti baik, sangat baik, istimewa, sempurna.
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Pelaksanaan games dalam bentuk turnamen dilakukan dengan prosedur,

sebagai berikut.

1. Guru menentukan nomor urut siswa dan menempatkan siswa pada

meja turnamen (3 orang, kemampuan setara). Setiap meja terdapat 1

lembar permainan, 1 lembar jawaban, 1 kotak kartu nomor, 1 lembar

skor permainan.

2. Siswa mencabut kartu untuk menentukan pembaca I (nomor

tertinggi) dan yang lain menjadi penantang I dan II.

3. Pembaca I menggocok kartu dan mengambil kartu yang teratas.

4. Pembaca I membaca soal sesuai nomor pada kartu dan mencoba

menjawabnya. Jika jawaban salah, tidak ada sanksi dan kartu

dikembalikan. Jika benar kartu disimpan sebagai bukti skor.

5. Jika penantang I dan II memiliki jawaban berbeda, mereka dapat

mengajukan jawaban secara bergantian.

6. Jika jawaban penantang salah, dia dikenakan denda mengembalikan

kartu jawaban yang benar (jika ada).

7. Selanjutnya siswa berganti posisi (sesuai urutan) dengan prosedur

yang sama.

8. Setelah selesai, siswa menghitung kartu dan skor mereka dan

diakumulasi dengan semua tim.

9. Penghargaan sertifikat, Tim Super untuk kriteria atas, Tim Sangat

Baik (kriteria tengah), Tim Baik (kriteria bawah),

10. Untuk melanjutkan turnamen, guru dapat melakukan pergeseran

tempat siswa berdasarkan prestasi pada meja turnamen.
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Metode pembelajaran kooperatif Team Games Tournament (TGT) ini

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Slavin (2009: 110)

kelebihan dan kekurangan TGT sebagai berikut.

a. Adapun kelebihan dari model pembelajaran TGT sebagai berikut.

1. Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas.
2. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu.
3. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara

mendalam.
4. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa.
5. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain.
6. Motivasi belajar lebih tinggi.
7. Hasil belajar lebih baik.
8. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi.

b. Adapun kelemahan TGT sebagai berikut.

1. Bagi Guru
Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan
heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika
guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam
menentukan pembagian kelompok waktu yang dihabiskan untuk
diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang
sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu
menguasai kelas secara menyeluruh.

2. Bagi Siswa
Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit
memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi
kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa
yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan
mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain.

5. Model PembelajaranTipe Group Investigation (GI)

Model pembelajaran kooperatif GI ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian,

yaitu: pengertian, tahap-tahap, karakteristik, kelebihan dan kelemahan

model pembelajaran GI yang dijelaskan berikut ini.
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a. Pengertian Model Pembelajaran GI

Model pembelajaran GI merupakan model pembelajaran kooperatif

yang digunakn untuk mengembangkan kreativitas siswa dan

menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap kelompok dalam

proses belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Slavin (2009: 112),

yang mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe GI dapat

dipakai guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara

perorangan maupun kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe

GI ini siswa dilibatkan pada tahap perencanaan, baik dalam

menentukan topik mupun cara untuk mempelajarinya melalui

investigasi. Dengan adanya hal tersebut, maka siswa dituntut untuk

cakap dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di

kelompoknya (group process skill).

Model pembelajaran kooperatif tipe GI memiliki tiga konsep utama,

yaitu penelitian atau enquiri, pengetahuan atau knowledge, dan

dinamika kelompok atau the dynamic of the learning group, (Slavin,

2009: 114). Di dalam kegiatan pembelajaran, setiap kelompok

melakukan penyidikan pemecahan masalah yang dilakukan oleh 4-5

orang siswa yang heterogen dengan mempertimbangkan minat yang

sama dalam topik tertentu.

Guru dalam model pembelajaran ini berperan sebagai narasumber dan

fasilitator sekaligus membimbing pemahaman siswa dalam

mempelajari materi. Kemudian guru memperhatikan tiap-tiap
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kelompok dan melihat apakah mereka mampu mengerjakan tugasnya,

serta membantu siswa yang merasa kesulitan di dalam kelompok

tersebut. Kesulitan tersebut dapat berupa masalah kinerja terhadap

tugas-tugas yang diberikan maupun hal-hal yang berkaitan dengan

pembelajaran.

b. Tahap-Tahap Model Pembelajaran GI

Pembelajaran kelompok investigasi menerapkan peserta didik bekerja

dengan enam tahap. Enam tahapan tersebut dikemukakan Slavin

(2009: 218-219), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Tahapan Pembelajaran Kooperatif Tipe GI.

Tahap I Mengidentifikasi
topik dan membagi siswa
ke dalam kelompok.

Guru memberikan kesempatan bagi
siswa untuk memberi kontribusi apa
yang akan mereka selidiki. Kelompok
dibentuk berdasarkan heterogenitas.

Tahap II Merencanakan
tugas yang akan dipelajari.

Kelompok akan membagi sub topik
kepada seluruh anggota. Kemudian
membuat perencanaan dari masalah
yang akan diteliti, bagaimana proses
dan sumber apa yang akan dipakai.

Tahap III
Membuat penyelidikan.

Siswa mengumpulkan, menganalisis
dan mengevaluasi informasi, membuat
kesimpulan dan mengaplikasikan
bagian mereka ke dalam pengetahuan
baru dalam mencapai solusi masalah
kelompok.

Tahap IV Mempersiapkan
tugas akhir.

Setiap kelompok mempersiapkan
tugas akhir yang akan dipresentasikan
di depan kelas.

Tahap V
Mempresentasikan tugas
akhir.

Siswa mempresentasikan hasil
kerjanya. Kelompok lain tetap
mengikuti.

Tahap VI Evaluasi. Soal ulangan mencakup seluruh topik
yang telah diselidiki dan
dipresentasikan.

Sumber: Slavin, 2009: 218-219.
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Model pembelajaran GI merupakan model yang sulit diterapkan dalam

pembelajaran kooperatif. Hal ini dikarenakan model pembelajaran GI

ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan

pandangan konstruktivistik, democratic. Adanya motivasi yang

mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap

pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Kerja sama kelompok

dalam pembelajaran ini dapat membangkitkan semangat siswa untuk

memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat dan berbagi

informasi dengan teman lainnya dalam membahas materi

pembelajaran.

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran GI

Pemanfaatannya model pembelajaran GI mempunyai kelemahan dan

kelebihan. Kelebihan pembelajaran model GI yang diungkapkan

Slavin (2009:224,) dijelaskan sebagai berikut.

a) Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan
keterampilan inkuiri kompleks.

b) Kegiatan belajar berfokus pada siswa sehingga
pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik.

c) Meningkatkan keterampilan sosial dimana siswa dilatih untuk
bekerja sama dengan siswa lain.

d) Meningkatkan pengembangan softskills (kritis, komunikasi,
kreatif) dan group process skill (manajemen kelompok).

e) Menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam
maupun di luar sekolah.

f) Mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan.
g) Mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, saling

menguntungkan, memperkuat ikatan sosial, tumbuh sikap
untuk lebih mengenal kemampuan diri sendiri, bertanggung
jawab dan merasa berguna untuk orang lain.

h) Dapat mengembangkan kemampuan professional guru dalam
mengembangkan pikiran kreatif dan inovatif.
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Kelemahan pembelajaran model GI yang diungkapkan Slavin

(2009:225), adalah sebagai berikut.

a) Memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit.
b) Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan pertukaran

pemikiran para siswa kegiatan mengobservasi secara rinci dan
menilai secara sistematis, sehingga tujuan tujuan tidak akan
tercapai pada siswa yang tidak turut aktif.

c) Memerlukan waktu belajar relatif lebih lama.
d) Memerlukan waktu untuk penyesuaian sehingga suasana kelas

menjadi mudah ribut.
e) Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode

ini.

d. Karakteristik Model Pembelajaran GI

Model pembelajaran ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai

berikut.

a. Pembelajaran kooperatif dengan model group investigation

berpusat pada siswa, guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau

narasumber sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran.

b. Pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja

sama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa

memandang latar belakang. Setiap siswa dalam kelompok saling

bertukar gagasan, saling berdiskusi dan beragumentasi dalam

memahami suatu pokok bahasan serta memecahkan suatu

permasalahan yang dihadapi kelompok.

c. Pembelajaran kooperatif dengan metode Group Investigation,

siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam

berkomunikasi. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi

yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari. Semua
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siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif

yang luas mengenai topik tersebut.

6. Kecerdasan Adversitas

Pengertian kecerdasan adversitas adalah sebuah bentuk pendekatan

dalam teori kecerdasan yang menekankan pada beberapa aspek.

Kecerdasan adversitas pertama kali diperkenalkan oleh Paul G. Stoltz

yang disusun berdasarkan hasil riset lebih dari 500 kajian di seluruh

dunia. Kecerdasan adversitas ini merupakan terobosan penting dalam

pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan.

Tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan hanya dengan IQ tinggi, atau

EQ tinggi. Sementara itu EQ sendiri tidak mempunyai standar

pengukuran yang sah dan metode yang jelas untuk mempelajarinya.

Maka, kecerdasan emosional tetap sulit untuk dipahami. Pertanyaan yang

mengusik Stoltz adalah, mengapa ada orang yang kecerdasan

intelektualnya (IQ-nya) tinggi serta kemampuan bergaul dan komunikasi

yang mengesankan (EQ-nya juga tinggi), namun ternyata gagal untuk

meraih sukses? Jawabannya, menurut Stoltz dalam Silvia (2014: 34), ada

dalam kerangka berpikir yang disebutnya dengan Adversity Quotient

(kecerdasan menghadapi tantangan). Baginya, AQ mendasari semua segi

kesuksesan. Oleh Stoltz dalam Silvia (2014: 34), AQ diartikan sebagai,

“Mampu bertahan menghadapi serta kemampuan untuk mengatasi

kesulitan”.
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Stoltz (2000: 8), mengatakan bahwa sukses tidaknya seorang individu

dalam pekerjaan maupun kehidupannya ditentukan oleh kecerdasan

adversitas. Kecerdasan adversitas dapat memberitahukan hal sebagai

berikut.

1. Seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan

kemampuan untuk mengatasinya.

2. Siapa yang akan mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan

hancur.

3. Siapa yang akan melampaui harapan atas kinerja dan potensi mereka

serta siapa yang akan gagal.

4. Siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan.

Kecerdasan adversitas mempunyai tiga bentuk. Pertama, kecerdasan

adversitas adalah suatu kerangka kerja konseptual yang baru dalam

memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Melalui riset-riset

yang telah dilakukan kecerdasan adversitas menawarkan suatu

pengetahuan baru dan praktis dalam merumuskan apa saja yang

diperlukan dalam meraih keberhasilan. Kedua, kecerdasan adversitas

adalah suatu ukuran untuk mengetahui respon individu terhadap

kesulitan. Melalui kecerdasan adversitas pola-pola respon terhadap

kesulitan tersebut untuk pertama kalinya dapat diukur, dipahami dan

diubah. Ketiga, kecerdasan adversitas merupakan serangkaian peralatan

yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respon individu terhadap

kesulitan yang akan mengakibatkan perbaikan efektivitas pribadi dan

profesional individu secara keseluruhan.
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Menurut Stoltz (2000: 6), kecerdasan adversitas adalah suatu kemampuan

untuk mengubah hambatan menjadi suatu peluang keberhasilan mencapai

tujuan. Kecerdasan adversitas mempengaruhi pengetahuan, kreativitas,

produktivitas, kinerja, usia, motivasi, pengambilan resiko, perbaikan,

energi, vitalitas, stamina, kesehatan, dan kesuksesan dalam pekerjaan

yang dihadapi.

Stoltz dalam Silvia (2014: 36), menggolongkan tiga tipe kelompok

indvidu yang menjadi tiga bentuk yang menggambarkan potensi

kecerdasan adversitas yang dimiliki, yakni quitters atau orang-orang

yang berhenti. Mereka mengabaikan, menutupi, atau meninggalkan

banyak hal yang ditawarkan oleh kehidupan. Mendaki atau pendakian

dalam pengertian yang luas, yaitu menggerakkan tujuan hidup ke depan,

baik pendakian yang berkaitan dengan mendapatkan pangsa pasar,

mendapatkan nilai yang lebih baik, memperbaiki hubungan dengan relasi

kerja, menjadi lebih mahir dalam segala hal yang sedang dikerjakan,

menyelesaikan satu tahap pendidikan, membesarkan anak menjadi

seseorang yang berhasil, mendekatkan diri kepada tuhan, atau

memberikan kontribusi yang berarti selama masih hidup.

Kelompok individu yang kedua adalah camper atau orang-orang yang

berkemah. Mereka pergi tidak seberapa jauh, lalu berkata, “ Sejauh ini

sajalah saya mampu mendaki (atau ingin mendaki)”. Karena bosan,

mereka mengakhiri pendakiannya dan mencari tempat datar dan nyaman

sebagai tempat bersembunyi dari situasi yang tidak bersahabat. Mereka
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memilih untuk menghabiskan sisa-sisa hidup mereka dengan duduk di

situ. Berbeda dengan quitter, camper sekurang-kurangnya telah

melakukan pendakian mencapai tingkat tertentu. Untuk mencapai tingkat

pada tempat perkemahan tersebut mungkin mereka telah mengorbankan

banyak hal dalam pendakian yang tidak selesai itu dianggap sebagai

kesuksesan. Ini merupakan pandangan keliru yang sudah lazim bagi

mereka yang menganggap kesuksesan sebagai tujuan yang harus dicapai,

jika dibandingkan dengan perjalananya.

Kelompok individu yang ketiga, adalah Climber atau pendaki, yaitu

orang-orang yang seumur hidupnya membangkitkan dirinya pada

pendakian tanpa menghiraukan latar belakang, keuntungan atau kerugian,

nasib buruk atau nasib baik. climber adalah pemikir yang selalu

memikirkan kemungkinan-kemungkinan, dan tidak pernah membiarkan

umur, jenis kelamin, ras, cacat fisik atau mental atau hambatan lainya

menghalangi pendakiannya dia selalu percaya pada kemampuan dirinya

dan selalu berusaha untuk sampai pada titik teratas. Dia selalu optimis

dengan keadaan dan pantang menyerah dengan apapun yang berusaha

menghalanginya..

Kecerdasan dalam menghadapi rintangan individu memiliki empat

dimensi, yaitu Control, Origin Ownership, Reach, Endurance (Stoltz,

2000: 104). Keempat dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
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a. Control (C).

Dimensi ini berfokus pada kendali yang dirasakan individu terhadap

peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Nilai tinggi pada dimensi

control mengindikasikan bahwa individu mampu mengendalikan

peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, menemukan cara untuk

menghadapi kesulitan, pantang menyerah, dan cepat tanggap dalam

mencari penyelesaian.

b. Origin dan ownership (O2)

1. Origin.

Dimensi ini berfokus pada penyebab kesulitan. Origin berkaitan

dengan rasa bersalah. Nilai tinggi pada dimensi origin

mengindikasikan bahwa setiap individu mengalami masa-masa

sulit, menganggap kesulitan berasal dari pihak luar dan belajar dari

kesalahan yang telah dilakukan.

2. Ownership.

Dimensi ini berfokus pada pengakuan terhadap akibat-akibat yang

ditimbulkan oleh kesulitan dan mau bertanggung jawab. Nilai

tinggi pada dimensi ownership mengindikasikan bahwa individu

bersedia bertanggung jawab dan mengakui akibat dari tindakan

yang dilakukan.

c. Reach (R).

Dimensi ini berfokus pada sejauh mana kesulitan akan mempengaruhi

sisi lain dari kehidupan individu. Nilai tinggi pada dimensi reach
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mengindikasikan bahwa kesulitan yang dihadapi tidak akan

mempengaruhi sisi lain kehidupan, merespon peristiwa buruk sebagai

hal khusus dan terbatas.

d. Endurance (E).

Dimensi ini berfokus pada berapa lama kesulitan dan penyebab

kesulitan tersebut akan berlangsung serta kemampuan individu

bertahan saat menghadapi kesulitan. Nilai tinggi pada dimensi

endurance mengindikasikan bahwa individu optimis, menganggap

kesulitan dan penyebab kesulitan sebagai hal yang bersifat sementara,

cepat berlalu, dan kecil kemungkinan akan terjadi lagi serta

memandang kesuksesan sebagai hal yang berlangsung terus menerus

atau bahkan permanen.

Faktor-faktor pembentuk adversity quotient menurut Stoltz dalam Silvia

(2014: 38), adalah sebagai berikut. a. Daya saing, b. Produktivitas, c.

Motivasi, d. Mengambil resiko, e. Perbaikan, f. Ketekunan, g. Belajar.

Daya saing adalah suatu usaha seseorang untuk bisa menyamai

pencapaian orang lain. Adversity quotient yang rendah dikarenakan tidak

adanya daya saing ketika menghadapi kesulitan, sehingga kehilangan

kemampuan untuk menciptakan peluang dalam kesulitan yang dihadapi.

Respon konstruktif yang diberikan seseorang terhadap kesulitan akan

membantu meningkatkan kinerja lebih baik, dan sebaliknya respon yang

destruktif mempunyai kinerja yang rendah. Apabila seseorang memiliki

respon positif terhadap kesulitan yang dia hadapi, maka hal ini akan
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mendorongnya untuk memikirkan cara yang tepat dalam memecahkan

kesulitan tersebut. Motivasi adalah sesuatu yang dapat memberikan

dorogan kepada seseorang untuk bergerak dan melakukan sesuatu.

Seseorang yang mempunyai motivasi yang kuat mampu menciptakan

peluang dalam kesulitan, artinya seseorang dengan motivasi yang kuat

akan berupaya menyelesaikan kesulitan dengan menggunakan segenap

kemampuan. Seseorang dengan adversity quotient tinggi akan lebih

berani mengambil resiko dari tindakan yang dilakukan. Hal itu

dikarenakan seseorang dengan adversity quotient tinggi merespon

kesulitan secara lebih konstruktif. Selain itu, ia akan senantiasa berupaya

mengatasi kesulitan dengan langkah konkrit, yaitu dengan melakukan

perbaikan dalam berbagai aspek agar kesulitan tersebut tidak menjangkau

bidang-bidang yang lain. Seseorang dengan respon optimis akan banyak

belajar dan lebih berprestasi dibandingkan dengan anak-anak yang

memiliki pola respon pesimistis.

Adversity Quotient dibangun dengan memanfaatkan tiga cabang ilmu

pengetahuan (Stoltz, dalam http://eprints.uny.ac.id), yaitu sebagai

berikut. a. Psikologi kognitif, b. Neuropsikologi, dan

c. Psikoneuroimunologi. Psikologi kognitif merupakan ilmu yang

mempelajari bagaimana seseorang memperoleh, mentransformasikan,

mempresentasikan, menyimpan, dan menggali kembali pengetahuan, dan

bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipakai untuk merespon atau

memecahkan kesulitan, berfikir dan berbahasa. Lasmono (dalam
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http://eprints.uny.ac.id) mengemukakan bahwa respon seseorang

terhadap kesulitan mempengaruhi kinerja, dan kesuksesan..

Neuropsikologi adalah bagian psikologi terapan yang berhubungan

dengan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh disfungsi otak. Ilmu ini

menyumbangkan pengetahuan bahwa otak secara ideal dilengkapi sarana

pembentuk kebiasaan-kebiasaan, sehingga otak segera dapat diinterupsi

dan diubah. Berdasarkan penjelasan tersebut  terlihat bahwa kebiasaan

seseorang dalam merespon terhadap kesulitan dapat diinterupsi dan

segera diubah. Dengan demikian, kebiasaan baru tumbuh dan

berkembang dengan baik. Ilmu ini menyumbangkan bukti-bukti adanya

hubungan fungsional antara otak dan sistem kekebalan, hubungan antara

apa yang individu pikirkan dan rasakan terhadap kemalangan dengan

kesehatan mental fisiknya. Kenyataannya pikiran dan perasaan individu

juga dimediasi oleh neurotranmitter dan neuromodulator, yang berfungsi

mengatur ketahanan tubuh. Hal ini esensial untuk kesehatan dan panjang

umur, sehingga seseorang dapat menghadapi kesulitan dan

mempengaruhi fungsi-fungsi kekebalan, kesembuhan, dan kerentanan

terhadap penyakit-penyakit yaitu melemahnya kontrol diri yang esensial

akan menimbulkan depresi.

Ketiga penopang teoritis tersebut bersama-sama membentuk adversity

quotient dengan tujuan utama, yaitu: timbulnya pengertian baru,

tersedianya alat ukur dan seperangkat alat untuk meningkatkan
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efektivitas seseorang dalam menghadapi segala bentuk kesulitan hidup

(Stoltz, dalam http://eprints.uny.ac.id)

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Tabel 4. Penelitian yang relevan.

No Penulis Judul Kesimpulan
1 Dedeh

Winarti

(2005)

Pembelajaran
Kooperatif Tipe
TGT Sebagai
Upaya
Meningkatkan
Aktivitas Dan Hasil
Belajar Matematika
Siswa (Studi Pada
Siswa Kelas VII
Semester Genap
SLTP Alkautsar
Bandarlampung
Tahun Pelanjaran
2003/2004)

Hasil penelitian yang dilakukan
menujukkan bahwa terjadi peningkatan
aktivitas belajar siswa dari siklus ke
siklus yang diikuti dengan peningkatan
hasil belajar Matematika siswa siswa
setelah menggunakan pembelajaranran
kooperatif tipe TGT. Ini dapat dilihat
dari rata-rata aktivitas pada siklus I, II,
dan III yaitu sebesar 5,5%. Kemudian
rata-rata siswa yang mendapat nilai 6,5
ke atas pada siklus I, II, dan III sebanyak
55%, 70%, dan 74%. Rata-rata
peningkatan ketuntasan siswa setiap
siklusnya sebesar 9,5%

2. Rinda Doni
Febriani,
(2015)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar Ips
Terpadu Dengan
Menggunakan
Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Number Head
Together(Nht) Dan
Tipe Think Talk
Write(Ttw) Dengan
Memperhatikan
Kecerdasan
adversitas Siswa
Kelas Viii Smpn
1kasui Tahun
Pelajaran
2014/2015

.

Hasil analisis data menunjukkan (1)
terdapat perbedaan hasil belajar IPS
Terpadu siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran
Think Pair Share dan siswa yang diajar
dengan menggunakan model Team
Game Tournament, (2) rata-rata hasil
belajar IPS Terpadu siswa yang diajar
dengan menggunakan model
pembelajaran Think Pair Share lebih
tinggi dibandingkan yang diajar dengan
menggunakan model Team Game
Tournament pada siswa yang motivasi
berprestasinya tinggi, (3) rata-rata hasil
belajar IPS Terpadu siswa yang diajar
dengan menggunakan model
pembelajaran Think Pair Share lebih
rendah dibandingkan yang diajar dengan
menggunakan model Team Game
Tournament pada siswa yang motivasi
berprestasinya rendah, (4) ada interaksi
antara model pembelajaran kooperatif
dengan motivasi berprestasi mata
pelajaran IPS Terpadu terhadap hasil
belajar.
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Tabel 4. (Lanjutan)

3. Enden Sopa
Sopiyana,
(2015)

Perbedaan Model
Pembelajaran
Group
Investigations (Gi)
Dan Team Games
Tournament (Tgt)
Dalam
Pembelajaran IPS
Di SMK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
terdapat perbedaan hasil belajar siswa
antar model pembelajaran GI gan TGT.
(2) ada perbedaan hasil belajar IPS
dengan model pembelajaran GI dan
TGT pada kelompok siswa
berkemampuan awal tinggi, (3) ada
perbedaan hasil belajar IPS dengan
model pembelajaran GI dan TGT pada
kelompok siswa berkemampuan awal
sedang, (4) ada perbedaan hasil belajar
IPS dengan model pembelajaran GI dan
TGT pada kelompok siswa
berkemampuan awal rendah, (5) ada
interaksi antara penggunaan model
pembelajaran dan kemampuan awal
terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS
untuk siswa kelas XII Akuntansi.
Berdasarkan hasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
hasil belajar antara yang menggunakan
model pembelajaran Group
Investigations (GI) dengan model
pembelajaran Team Groups Tournament
(TGT).

4. Hardiana
Armi
Rahayu
(2014)

Peningkatan
Aktivitas Dan Hasil
Belajar Siswa
Melalui Penerapan
Model Cooperative
Learning Tipe
Group
Investigation
Menggunakan
Media Lks Pada
Pembelajaran
Tematik Kelas Iv
SDn 1 Nambahrejo
Tahun Ajaran
20013/2014.
Fakultas Keguruan
Dan Ilmu
Pendidikan,
Universitas
Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan model cooperative learning
tipe group investigation dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
siswa kelas IV SD Negeri 1 Nambahrejo
Lampung Tengah Tahun Pelalajaran
2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari
nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus
I sebesar 63,8 kemudian meningkat
menjadi 69,14 pada siklus II. Rata-rata
hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 7,6
meningkat menjadi 8,4 pada siklus II.
Persentase ketuntasan belajar pada
siklus I yaitu 86,11%, meningkat
menjadi 100% di siklus II.
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C. Kerangka Pikir

Penerapan model pembelajaran yang tepat pada materi pelajaran akan

membantu menunjang keberhasilan siswa. Guru-guru di sekolah masih banyak

yang menggunakan metode langsung sehingga gurulah yang dituntut untuk

menguasai materi pelajaran (teacher centered) dan menyampaikan di depan

kelas sehingga siswa menjadi pasif dan kreativitasnya terbatas. Namun, adanya

model-model pembelajaran kooperatif yang mulai digunakan, dapat membantu

siswa untuk mengembangkan  kreativitas dan keaktifannya dalam mengikuti

pelajaran, sehingga menjadi motivasi bagi siswa dalam mencapai keberhasilan.

Dalam pembelajaran kooperatif yang menggunakan model, peran guru hanya

sebagai fasilitator bagi siswa, yang bertugas membimbing dan memberi arahan.

Terdapat banyak model pembelajaran kooperatif, namun dalam penelitian ini

hanya membandingkan model pembelajaran kooperatif tipe GI dan TGT.

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe GI dan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.

Variable terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi

siswa melalui penerapan model pembelajaran tersebut. Variabel moderator

dalam penelitian ini adalah kecerdasan adversitas. Untuk merumuskan

hipotesis, maka perlu dilakukan argumentasi sebagai berikut.

a. Perbedaan Hasil Belajar Ekonomi Antara Penggunaan Model
Pembelajaran Koperatif Tipe GI dan TGT

Model pembelajaran kooperatif memiliki bermacam tipe, dua diantaranya

adalah model pembelajaran kooperatif tipe GI dan TGT. Kedua model
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pembelajaran ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing namun

juga memiliki kesamaan yaitu menuntut keaktifan siswa dalam belajar di

kelas, sehingga guru dalam model pembelajaran ini hanya bersifat sebagai

moderator.

Model pembelajaran tipe GI adalah salah satu tipe model pembelajaran

kooperatif, dimana dalam pelaksanaannya guru membagi siswa dalam

beberapa kelompok yang heterogen lalu mendiskusikan pokok-pokok materi

yang akan diinvestigasi.siswa yang telah dibagi dalam kelompok kecil

melakukan penelusuran terkait pokok materi yang telah disepakati

sebelumnya dan menulis hasil penelusuran dalam sebuah laporan. Laporan

yang sudah selesai kemudian akan di sajikan di depan kelas dan akan

dievaluasi.

Model pembelajaran tipe Teams games turnament (TGT) adalah model

pembelajaran yang menitikberatkan pada turnamen. Setiap siswa membuat

kelompok heterogen, dan diberi materi yang sebelumnya sudah diterangkan

oleh guru untuk didiskusikan. Lalu guru memberikan pertanyaan kepada

setiap kelompok. Dan bagi siswa yang bisa menjawab dengan benar,

mendapatkan nilai yang akan disamaratakan dengan teman kelompoknya.

Kedua model pembelajaran tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan

masing-masing, kelemahan dari model pembelajaran GI adalah apabila

siswa yang memilki hasil belajar yang rendah akan sulit bersaing dengan

siswa yang mempunyai hasil belajar tinggi dalam menjawab pertanyaan.
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Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe ini adalah siswa yang

memiliki hasil belajar tinggi akan dapat membantu teman yang

mendapatkan hasil belajar rendah karena dalam model ini mereka akan

saling berinteraksi dalam tiap kelompok untuk berdiskusi tentang materi

yang diberikan. Model pembelajaran TGT akan membantu bagi siswa yang

mempunyai hasil belajar rendah, karena apabila dalam 1 kelompok ada satu

siswa yang berhasil menjawab pertanyaan maka nilai akan di bagi sama rata

kepada 1 kelompok tersebut.

b. Perbedaan hasil belajar Ekonomi dengan menggunakan model
pembelajaran GI lebih tinggi daripada TGT ditinjau dari kecerdasan
adversitas tinggi.

Penerapan model pembelajaran tipe GI adalah guru menerangkan pokok

materi sebentar dan kemudian menginstruksikan kepada siswa untuk

menelusuri dan mendiskusikan kembali bersama teman satu kelompoknya.

Siswa akan menyajikan laporan hasil investigasinya didepan kelas dan guru

memberikan pertanyaan-pertanyaan dalm sesi tanya jawab kepada individu

serta melakukan penilaian. Sedangkan dalam penerapan model

pembelajaran tipe TGT guru menerangkan sedikit poin-poin materi paling

pokok, dan membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen.

Setelah itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam sesi turnament

kepada kelompok. Sehingga model pembelajaran tipe GI dirasa sangat

menantang bagi siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi karena

ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi adalah

mereka lebih menyukai tantangan dan memandang masalah bukan sebagai

kesulitan, melainkan sebagai tantangan untuk meraih kesuksesan. Sehingga
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siswa yang memiliki AQ tinggi akan merasa tertantang untuk menjawab

pertanyaan yang diberikan guru. Sehingga model pembelajaran tipe GI lebih

baik dibandingkan dengan model pembelajaran koperatif tipe TGT bagi

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.

c. Perbedaan hasil belajar Ekonomi dengan menggunakan model
pembelajaran GI lebih rendah daripada TGT ditinjau dari kecerdasan
adversitas rendah.

Model pembelajaran tipe TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang

diterapkan dengan cara masing-masing kelompok yang heterogen

mendiskusikan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru.

Kemudiaan guru melontarkan pertanyaan dalam bentuk games atau

turnament. Dimana bagi siswa dalam kelompok yang bisa menjawab, maka

nilai akan sama dengan siswa lain dalam kelompok tersebut. Siswa dengan

kecerdasan adversitas rendah akan terbantu dengan model pembelajaran ini,

karena siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah akan sama

nilainya dengan siswa yang mempunyai kecerdasan adversitas tinggi dalam

kelompoknya. Berbeda dengan model pembelajaran tipe GI dimana setelah

melakukan diskusi dengan kelompoknya, maka guru memberikan

pertanyaan-pertanyan kepada masing-masing siswa atau individu bukan

kepada kelompok. Ciri-ciri siswa yang memiliki kecerdasan adversitas

rendah adalah mereka mudah menyerah, cenderung merasa bosan dan tidak

menyukai tantangan.

Dilihat dari kekurangan dan kelebihan kedua model pembelajaran tersebut

maka diduga hasil belajar Ekonomi bagi siswa yang pembelajaranya
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menggunakan model pembelajaran koperatif tipe TGT akan lebih tinggi

dibandingkan dengan model pembelajaran kopertaif tipe GI bagi siswa yang

memiliki kecerdasan adversitas rendah.

d. Ada interaksi antara model pembelajaran, AQ dan hasil belajar
ekonomi pada siswa kelas X SMAN 12 Bandar Lampung.

Model pembelajaran kooperatif tipe GI bagi siswa yang memiliki AQ

Tinggi dalam pembelajaran Ekonomi hasil belajarnya diduga lebih baik dari

pada siswa yang memiliki AQ rendah. Sedangkan, pada model

pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa yang memiliki AQ rendah diduga

memiliki hasil belajar lebih baik dibandingkan menggunakan GI, hal ini

berarti terjadi pengaruh antara model pembelajaran kooperatif dan

kecerdasan adversitas. Terdapat interaksi antara aspek internal dan eksternal

dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial

pembelajaranya.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan paradigma penelitian

sebagai berikut.

Gambar 1. Paradigma Penelitian.

D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajaranya

menggunakan model pembelajaran GI dengan siswa yang menggunakan

model TGT. Hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran GI lebih tinggi dengan siswa yang

pembelajaranya menggunakan model pembelajaran TGT bagi yang

memiliki kecerdasan adversitas tinggi (climber).

Model
Pembelajaran
Kooperatif

Tipe GI

Tipe TGT

Tingkat
Kecerdasan
adversitas

Tingkat
Kecerdasan
adversitas

Hasil Belajar

Tinggi

Rendah

Tinggi

Rendah
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2. Hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran GI lebih tinggi dengan siswa yang pembelajaranya

menggunakan model pembelajaran TGT bagi yang memiliki kecerdasan

adversitas tinggi (climber).

3. Hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa yang pembelajaranya

menggunakan model pembelajaran GI lebih rendah dari pada siswa yang

pembelajaranya menggunakan model pembelajaran TGT bagi siswa yang

memiliki kecerdasan adversitas rendah (quitter).

4. Ada interaksi antara model pembelajaran tipe GI dan tipe TGT dengan

kecerdasan adversitas pada mata pembelajaran ekonomi.



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah suatu

penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian dengan pendekatan

eksperimen yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali, variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol

secara tepat (Sugiyono, 2013: 107).

Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

desain faktorial. Menurut Sugiyono (2013: 113), desain faktorial merupakan

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

dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang

mempengaruhi perlakuan (variable independen) terhadap hasil (variable

dependen). Desain faktorial memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda.

Desain faktorial dalam penelitian ini adalah yang paling sederhana yaitu 2 kali

2 (2 x 2). Dalam desain ini variabel yang belum dimanipulasi (model

pembelajaran GI dan TGT) disebut variabel eksperimental (X1), sedangkan
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Variabel bebas yang kedua disebut variable kontrol (X2), dan variabel ketiga

disebut variable moderator yaitu kecerdasan adversitas, dibagi menjadi dua

tingkatan (rendah dan tinggi).

1. Desain Eksperimen

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi eksperimental desain)

dengan pola treatment by level design penelitian desain eksperimen dapat

diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen

semu, namun pada variabel moderator (kecerdasan adversitas) digunakan

pola treatment by level design karena dalam hal ini hanya model

pembelajaran yang diberi perlakuan terhadap hasil belajar. Bentuk

penelitian ini banyak digunakan dibidang ilmu pendidikan atau penelitian

lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia. (Sukardi, 2003: 16).

Random sampling digunakan untuk menentukan sampel. Sampel dipilih

secara acak dari lima kelas yang ada, yang nantinya akan diperoleh dua

kelas, dimana satu kelas melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan

pembelajaran GI sebagai kelas eksperimen, sedangkan satu kelas yang

melaksanakan pembelajaran TGT sebagai kelas kontrol. Dalam kelas

eksperimen maupun kelas kontrol terdapat siswa yang memiliki kecerdasan

adversitas tinggi dan rendah. Desain penelitian digambarkan sebagai

berikut.
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Tabel 5. Desain Penelitian.

Model
Pembelajaran

Kecerdasan
Adversitas

Variabel eksperimen Variabel kontrol

Tipe GI
(A1)

Tipe TGT
(A2)

Tinggi
Climbers (B1)

A1B1 A2B1

Rendah
Quitters (B2)

A1B2 A2B2

B. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 12

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 yang terdiri dari lima kelas

dengan jumlah siswa 185 orang.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster

random sampling. Sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak

empat kelas yaitu kelas yaitu kelas X1, X2, X3, X4, X5. Sampel pada

penelitian ini didapat kelas X3 dan X4.

C. Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini ada dua, model pembelajaran

kooperatif tipe GI sebagai X1 dan model pembelajaran kooperatif tipe TGT

sebagai X2 . Kecerdasan Adversitas sebagai variabel moderator terdiri dari

kecerdasan adversitas tinggi dan kecerdasan adversitas rendah. Sedangkan

variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar  Ekonomi (Y).
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D. Definisi Konseptual Variabel

1. Hasil Belajar Ekonomi

Hasil belajar merupakan sesuatu yang didapatkan oleh seseorang, setelah ia

mengikuti proses pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3),

“ Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya

pembelajaran dan puncak proses belajar”.

2. Kecerdasan Adversitas

Menurut Stoltz (2000:6), kecerdasan adversitas adalah suatu kemampuan

untuk mengubah hambatan menjadi suatu peluang keberhasilan mencapai

tujuan. Kecerdasan adversitas mempengaruhi pengetahuan, kreativitas,

produktivitas, kinerja, usia, motivasi, pengambilan resiko, perbaikan, energi,

vitalitas, stamina, kesehatan, dan kesuksesan dalam pekerjaan yang

dihadapi.

E. Definisi Operasional Variabel

Mendefinisikan secara operasional suatu konsep sehingga dapat diukur, dicapai

dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukkan oleh

konsep, dan mengkatagorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati

dan diukur.

1. Hasil Belajar belajar ekonomi merupakan hasil yang diperoleh seseorang

setelah menempuhsuatu  proses belajar.
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2. Kecerdasan adversitas merupakan daya tahan atau kegigihan yang

dimiliki seseorang dalam menghadapi suatu masalah dengan cara

mengntrol masalah, dan bertanggung jawab atas masalah yang muncul.

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel.

Variable
Kompetensi Dasar/

Dimensi Indikator Skala

Hasil belajar
Ekonomi

 Mendeskripsikan
fungsi Konsumsi dan
tabungan

 Mendeskripsikan kurva
permintaan investasi

 Menggunakan
fungsi konsumsi
dan tabungan
serta
menggambarkan-
nya.

 Mendeskripsikan
pengertian dan
fungsi investasi

Interval

Kecerdasan
Adversitas

1. Control (Kendali)
tingkat kendali yang
dirasakan terhap
peristiwa yang
menimbulkan
kesulitan.

2. Origin (asal usul) dan
Ownership
(pengakuan)

3. Reach (Jangkauan)
sejauh mana kesulitan
dianggap dapat
menjangkau ke bagian-
bagian lain dari
kehidupan.

4. Endurance (Daya
Tahan).

1. Angket/koesioner
(ARP)

Interval
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F. Kisi-Kisi Instrumen

Data variabel moderator yang diperoleh memalui angket dalam bentuk

semantik differensial. Pernyataan dengan lima pilihan jawaban yang diberikan

penilaian dengan angka 1 sampaidengan 5.

Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Adversitas

N
o

Dimensi Indikator No Butir
Soal

Jumlah
butir
soal

Skala
Penguku

ran
1

2

3

4

C =
control

O2 =
origin
dan
ownersh
ip

R =
Reach

E =
Endura
nce

1. Kontrol
perilaku.

2. Kontrol kognitif
3. Kontrol

keputusan

1. Asal usul (rasa
bersalah)

2. Tanggung
jawab.

1. Efisiensi diri
2. Jangkauanmasal

ah

1. Optimis
2. kegigihan

1, 6, 8,9,
10,13,16,
17,18,19, 23,.

1,8,10,
6,13,16,19,23
,18,26,27.

2,3,4,5,7,
11,12,14,
15,20,21,
22,24,25,.

2,3,4,5,7,
11,12,14,
15,20,21,
22,24,25.

11

11

14

14

Rating
Scale

Sedangkan kisi-kisi instrumen variabel Y melalui post-test dalam bentuk soal

semua berbentuk pertanyaan pilihan ganda dengan lima jawaban yang diberi

penilaian 1 apanila menjawab benar.
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Tabel 8. Kisi-kisi Instrumen soal

Komp
etensi
Dasar

Materi Indikator
Penilaian

Aspek
kogntif

Bentuk
instrumen

Nomor
Soal

Kunci
Jawaban

1.1
mende
skripsi
kan
fungsi
konsu
msi
dan
fungsi
tabung
an

 Fungsi
konsusi

 Fungsi
tabunga
n

 Menggunakan
fungsi konsumsi
dan
menggambarkann
ya.

 Menggunakan
fungsi tabungan
dan cara
menggambarkann
ya

C1,C2,C
4,C2,C2
,C4,C4,
C2,C3,C
4,C2,
C3,C3,C
3,c3,C4,
C4,C3,C
3,C3,C3
,C6, C4.

C2,C6,C
6,C1,C2
,C2,
C3,C3,C
2,C3,C6
,C3,C3,
C3,C6,C
3,C3,C5
,C4,C2.

Pilihan
ganda

1,2,3,5
,6,7,8,
9,11,1
2,13,1
4,15,1
7,23,3
0,32,3
3,35,3
8,40,4
2,46.

4,
10,16,
18,19,
20,
21,22,
24,25,
26,34,
36,39,
41, 43,
44,45,
47,48.

Terlamp
ir

1.2
mende
skripsi
kan
kurva
permin
taan
investa
si

Kurva
permint
aan
investasi

 Mendeskripsika
n pengertian
investasi.

 Mendeskripsika
n fungsi
Investasi.

 Mendeskripsika
n kurva
permintaan
investasi.

C1,C2,C
1.

C5,C3.

C5,C2.

27,28,
37.

49,50

29,31.

Terlampir
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G. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data

dalam penelitian ini adalah.

1. Adversity Response Profil (Skala Kecerdasan Adversitas).

Skala Kecerdasan Adversitas diciptakan oleh Stoltz. Menurut Stoltz dalam

Silvia (2014:54) untuk mengukur seberapa besar ukuran Kecerdasan

Adversitas dihitung lewat Uji ARP (Adversity Response Profile). Terdapat

sejumlah pertanyaan yang kemudian dikelompokkan kedalam unsur Control

(C), Origin (OR) dan Ownership (Ow), Reach (R), dan Endurance (E), atau

dengan akronim CO2RE. Nilai yang diberikan adalah 1,2,3,4,5 dari sini

baru kemudian akan didapat skor AQ.

Mengukur AQ dapat perhatikan huruf C, Or, Ow, R atau E disamping setiap

pertanyaan tempat anda melingkari jawabannya. Ada yang memiliki tanda

plus dan ada yang memiliki tanda minus. Karena kita lebih memperhatikan

respon-respon anda terhadap kesulitan, anda hanya akan memberikan nilai

jawaban-jawaban yang bertanda minus disampingnya.

2. Teknik Tes

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya

mengevaluasi hasil proses. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan

penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus

dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu

nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut yang dapat
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dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau nilai

standar yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan post test. Tujuan post test adalah untuk

mengetahui sampai dimana pencapaian siswa terhadap bahan pembelajaran

(pengetahuan dan keterampilan) setelah mengalami suatu kegiatan belajar.

H. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes dan angket(ARP). Instrumen tes

diberikan pada akhir sesudah eksperimen dilakukan (post test) yang bertujuan

untuk mengukur hasil belajar ekonomi.

1. Uji Validitas Instrumen

Arikunto (2007: 58), yang menyatakan bahwa ” Validitas adalah suatu

ukuran yang menunjang tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen,

sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang

hendak diukur, sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat

mengungkapkan data dari variabel Untuk mengukur tingkat validitas angket

yang yang diteliti secara tepat. Suatu alat ukur yang dinyatakan valid jika

alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Untuk menguji

validitas instrumen digunakan rumus Korelasi Product Moment sebagai

berikut.
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Keterangan:

r hit = Koefisien kolerasi antara variable X dan variable Y

ΣX = Skor butir angket

ΣY = Skor total (Arikuntoro, 2007: 93).

Kriteria pengujian, apabila r hitung > r tabel dengan a = 0,05 maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka alat

tersebut tidak valid.

Hasil perhitungan uji validitas angket  kecerdasan adversitas dengan

menggunakan program mocrosoft excel. Perhitungan uji validitas angket

dari 30 responden yang mengisi pernyataan sebanyak 60 soal terdapat 10

butir pernyataan yang tidak valid, yaitu butir nomor 5, 7, 9, 10, 11, 19,

38,39,44, dan 53.

Hasil perhitungan uji validitas soal dengan menggunakan microsoft excel

diperoleh 5 butir soal yang tidak valid, yaitu butir 16, 20, 28, 38, dan 49

yang diganti dengan soal yang baru sehingga tetap menggunakan 50 soal.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Realibilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat

dipercaya atau diandalkan. Suatu tes dapat dikatakan reliabel (taraf

kepercayaan) yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang

tetap. Jadi reliabilitas tes adalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya

berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti

(Arikunto, 2007: 86).
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Penelitian uji realibilitas ini menggunakan rumus alpha yaitu :

r11 = 1 − ( )( )( )
Keterangan :

r11 = Realibilitas instrumen

Mt = Skor tiap-tiap item

N = Banyaknya butir soal

St22 = Varians total (Arikunto, 2007 : 109)

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kriteria korelasi yang besarnya :

1. Antara 0,800 sampai dengan 1,000 = sangat baik.

2. Antara 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi.

3. Antara 0,400 sampai dengan 0,599 = cukup.

4. Antara 0,200 sampai dengan 0,399 = rendah.

5. Antara 0,000 sampai dengan 1,999 = sangat rendah.

Kriteria pengujian reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila

rhitung>rtabel, dengan taraf signifikan 0,05 maka alat ukur tersebut reliabel

tetapi sebaliknya, jika rhitung<rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan perhitungan tingkat reliabilitas masing-masing variabel setelah

diujicoba adalah sebagai berikut.

a. Kecerdasan Advesitas

Berdasarkan perhitungan dengan perangkat SPSS 16, diperoleh hasil

rhitung > rtabel yaitu 0,916> 0,05. Hal ini berarti bahwa instrumen angket
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yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat dari indeks korelasinya

r= 0,916 maka memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi.

b. Instrumen Soal

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan KR-21, diperoleh hasil

rhitung > rtabel yaitu 0,898> 0,05. Hal ini berarti bahwa alat instrumen yang

digunakan reliabel.

3. Taraf Kesukaran

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut

indeks kesukaran (difficulty index). Untuk menguji taraf kesukaran soal tes

yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus:

P =

Keterangan:

P = indeks kesukaran

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes

Menurut Arikunto (2007: 210) klasifikasi kesukaran:

- Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar.

- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang.

- Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah.

Hasil perhitungan menggunakan mocrosoft office excel diperoleh instrumen

soal dari 50 soal tergolong sedang sebanyak 42 butir yaitu butir nomor 1, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
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30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50 dan

sebanyak 8 butir tergolong mudah yaitu butir nomor 2, 9, 15, 18, 19, 20, 31,

46.

4. Daya Beda

Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus:

D = - = PA - PB

Keterangan:
D = daya beda soal
J = jumlah peserta tes
JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu
Benar

PA= = proporsi kelompok atas yang menjawab benar .

PA= = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar.

Klasifikasi daya beda:
D 0,00 ― 0,20 jelek (poor)
D 0,20 ― 0,40 cukup (satisfactory)
D 0,40 ― 0,70 baik (good)
D 0,70 ― 1,00 baik sekali (excellent)
D = negatif = semuanya tidak baik, semua butir soal yang mempunyai
nilainya negatif sebaiknya dibuang saja. (Arikunto, 2007: 218).

Hasil perhitungan daya beda soal dengan menggunakan perangkat
mocrosoft office excel diperoleh perhitungan daya beda soal dari 50 butir
soal terdapat 4 butir soal yang tergolong jelak, 25 butir soal tergolong cukup
dan 21 soal tegolong baik.

I. Uji Persyaratan Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan teknik

statistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik memerlukan terpenuhinya
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asumsi data harus normal dan homogen, sehingga perlu uji persyaratan yang

berupa uji normalitas dan homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang akan

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya.

Lo = F (Zi) – S (Zi)

Keterangan:

Lo = harga mutlak terbesar.

F (Zi) = peluang angka baku.

S (Zi) = proporsi angka baku.

(Sudjana, 2005: 466).

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi

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

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas menggunakan rumus uji F.

F = (Sugiyono, 2013: 198).

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Fhitung ≤ Ftabel maka

data sampel akan homogen, dan apabila Fhitung > Ftabel data tidak

homogen, dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1-1 ; n2-1).
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J. Teknik Analisis Data

1. t-Test dua sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian

hipotesis komparatif dua sampel independent.

t =

(separated varian)

t = ( ) ( )
(polled varian)

Keterangan:

X1 = rata-rata hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran GI

X2 = rata-rata hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran TGT

S12 = varian total kelompok 1

S22 = varian total kelompok 2

n1 = banyaknya sampel kelompok 1

n2 = banyaknya sampel kelompok 2

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu:

a. apakah ada dua 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 pengajian homogenitas varian.

Berdasarkan dua hal di atas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk

memilih rumus t-test.
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1) Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen, maka dapat

menggunakan rums 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 varian 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.

1. Analisis Varians Dua Jalan

Anava atau analisis dua jalan yaitu sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan

antara lain untuk mengetahui antar variabel manakah yang mempunyai

perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah yang

berinteraksi satu sama lain. Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan

untuk mengetahui tingkat siginifikasi perbedaan dua model pembelajaran

serta perbedaan kecerdasan adversitas pada diri masing-masing siswa.
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Tabe1 7. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan

Sumber
variasi

Jumlah kuadrat (JK) Db MK FB P

Antara A JKA = Σ( ) – ( ) A-1 (2)

Antara B JKB = Σ( ) – ( ) B-1 (2)

Antara AB
(interaksi)

JKA = Σ( ) – ( )
- JKA-

JKB

DbA x dbB (4)

Dalam (d) JK(d) = JKA- JKB – JKAB
DbT x dbA –
DbB – dbAB

Total (T) JKT = Σ X -
( ) N-1 (49)

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

variabel B
(Arikunto 2007: 409).

K. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan empat pengujian hipotesis, yaitu:

Rumusan hipotesis 1 menggunakan rumus anava:

Ho = μ1= μ2

Ha= μ1≠ μ2
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Rumusan hipotesis 2 menggunakan rumus t-test:

Ho = μ1= μ2

Ha= μ1≠ μ2

Rumusan hipotesis 3 menggunakan rumus t-test:

Ho = μ1= μ2

Ha= μ1≠ μ2

Rumusan hipotesis 4 menggunakan rumus anava:

Ho = μ1= μ2

Ha= μ1≠ μ2

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

Tolak H0 apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel

Terima H0 apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel

Hipotesis 1 dan 4 diuji menggunakan rumus analisis varian dua jalan.

Hipotesis 2 dan diuji menggunakan rumus t-test.dua sampel independent

(polled varians).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan

sebagai berikut.

1. Ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar akuntansi siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Group Investigation

dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran Team Games

Tournament .

2. Rata-rata hasil belajar akuntansi pada siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran Team Games Tournament lebih tinggi dibandingkan yang diajar

dengan pembelajaran Group Investigation pada siswa yang memiliki

kecerdasan adversitas tinggi.

3. Rata-rata hasil belajar akuntansi pada siswa yang diajar menggunakan

pembelajaran Team Games Tournament lebih tinggi dibandingkan yang diajar

dengan pembelajaran Group Investigation pada siswa yang memiliki

kecerdasan adversitas rendah.

4. Ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan

adversitas siswa terhadap hasil belajar akuntansi.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat

menyarankan sebagai berikut.

1. Bagi siswa, sebaiknya memiliki pola belajar yang sesuai dengan kecerdasan

adversitas dan berkomunikasi dengan guru tentang cara belajar yang disukai,

sehingga guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai dan hasil belajarnya

pun bertambah baik.

2. Bagi guru, dapat menggunakan model-model pembelajaran kooperatif tipe GI,

TGT, STAD, dan sebagainya dalam mengajar, dengan memperhatikan kondisi

yang terkait dalam pembelajaran.

3. Bagi siswa dengan tingkat adversitas tinggi, dianjurkan untuk menggunakan

model pembelajaran tipe GI. Sedangkan bagi siswa dengan tingkat adversitas

rendah, dianjurkan untuk menggunakan model TGT saat pembelajaran.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian yang sama seperti

penelitian ini, diharap agar bisa menemukan permasalahan yang baru. Karena,

masih banyak model-model pembelajaran dan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembelajaran lainnya.
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