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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan  salah satu komponen yang  penting dalam 

pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikan inilah dapat 

dihasilkan generasi-generasi yang cerdas dan terampil sebagai salah satu 

modal untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, terlebih memasuki 

era persaingan global saat ini. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam 

menghadapi era persaingan bebas adalah dengan cara meningkatkan kualitas 

pendidikan yang ada.  

 

Pendidikan dapat mengarahkan tingkah laku menuju ke tingkat 

perkembangan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa 

menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan dunia 

pendidikan di Indonesia. Hakekat pendidikan adalah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan anak didik mengembangkan bakat, minat 

dan kemampuannya secara optimal. Mengingat akan pentingnya pendidikan, 

maka pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, melakukan perubahan 

kurikulum untuk mencoba mengakomodasi kebutuhan siswa dengan tujuan 

agar peserta didik dapat memperkaya budi pekerti, pengetahuan, mampu dan 

terampil dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh kerana itu, dibutuhkan 
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lembaga pendidikan formal yang berlangsung secara teratur dan bertingkat 

mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat yang berfungsi sebagai sarana 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk 

pembangunan. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sumber 

daya manusia yang berahlak 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). 

 

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, global sehingga diperlukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. 

Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demikian itu perlu adanya peran 

aktif dari semua pihak diantaranya adalah pemerintah, orang tua siswa, guru, 

masyarakat dan lain-lain.  
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Guru sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki peranan dalam 

mengelola dan mengajar secara efektif agar tercapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sistem pendidikan saat ini menuntut siswa untuk bersikap aktif, 

kreatif, dan inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. 

Namun, selama ini kegiatan belajar pada umumnya menggunakan metode 

ceramah yang disertai tanya jawab atau disebut juga dengan pembelajaran 

langsung. Sehingga, kegiatan pembelajaran masih didominasi oleh guru 

sehingga siswa kurang aktif. Terbatasnya pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran karena kurangnya keterlibatan siswa dan kebermaknaan dari 

materi pelajaran. Proses pembelajaran seperti ini cenderung membuat siswa 

jenuh serta menjadikan aktivitas belajar tidak optimal. Hal ini diduga menjadi 

salah satu faktor penyebab belum maksimalnya pencapaian hasil belajar. 

Sehingga guru dituntut tidak hanya sekedar menerangkan hal-hal yang 

terdapat dalam buku, namun mendorong, membimbing, memberi inspirasi, 

dan memberikan motivasi siswa dalam usaha mencapai tujuan yang 

diinginkan.  Oleh karena itu, perlu diperkenalkan model pembelajaran 

kooperatif yang dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran agar 

proses pembelajaran menjadi menyenangkan. 

 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung adalah salah satu lembaga pendidikan 

tempat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hasil observasi awal dan 

wawancara terhadap guru ekonomi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

kelas X diketahui bahwa proses pembelajaran ekonomi yang dilakukan oleh 

guru masih menggunakan metode ceramah atau metode langsung. Guru 

masih mendominasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran masih 
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berpusat pada guru, sehingga siswa belum banyak yang diberdayakan dan 

dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran. Hal ini akan membawa suasana 

belajar yang membosankan dan siswa akan mengalami kejenuhan dalam 

proses pembelajaran.  

Berikut ini data hasil belajar yang diperoleh siswa kelas X SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung pada mata pelajaran Ekonomi seperti terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014 

No Kalas Interval 

<70 

Nilai 

≥70 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan 

1 X 1 34 12 46 Kriteria Ketuntasan 

Minimum yang 

Ditetapkan Sekolah 

adalah 70 

2 X 2 29 14 43 

3 X 3 23 21 44 

4 X 4 39 6 45 

Jumlah Siswa 125 53 179 

 Presentase 70,72% 29,28% 100% 

 

 

 

Sumber: Guru mata pelajaran ekonomi SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa hasil belajar mata pelajaran 

Ekonomi sangat rendah, hal ini diketahui bahwa dari 179 siswa sejumlah 53 

siswa (29,28%) mendapatkan nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal(KKM) .Sedangkan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 128 

siswa (70,72 %). Adapun kriteria yang dijadikan pedoman adalah standar 

ketuntasan nilai mata pelajaran Ekonomiyang telah ditetapkan sebesar 70. 

Dengan demikian, Tabel 1 telah menunjukkan bahwa hasil belajar yang 

diperoleh oleh siswa di SMA Gajah Mada Bandar Lampung sangat rendah. 

Menurut Djamarah (2006:128) apabila persentasi siswa tuntas belajar kurang 

dari 65%, maka persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut 

tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas X 
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SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 belum dapat 

menyerap dan menguasai materi pelajaran secara optimal sehingga KKM 

tidak tercapai. 

 

Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam diri siswa 

yang dapat berupa motivasi, intelegensi, minat, persepsi, dan lain-lain. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar diri siswa yang dapat berupa 

metode mengajar guru, kurikulum, ketersediaan sarana belajar di sekolah atau 

di rumah, jarak tempuh dari rumah ke sekolah, dan lain-lain. 

 

Model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru mata pelajaran Ekonomi 

adalah metode ceramah yang disertai tanya jawab, atau disebut juga dengan 

pembelajaran langsung. Melalui pembelajaran langsung ini guru 

mengharapkan terjadinya proses transfer pengetahuan melalui penyampaian 

materi yang dilaksanakan seefisien mungkin menggunakan waktu belajar 

kelas. Kelemahan dalam pembelajaran ini yaitu kegiatan pembelajaran hanya 

didominasi oleh guru, siswa tidak dioptimalkan dalam berfikir kreatif dan 

menggali lebih dalam tentang materi pelajaran yang sudah diberikan sehingga 

hanya mempelajari apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, 

perlu adanya perubahan dan inovasi dalam pembelajaran, yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif . 

Burn dan Grafes dalam Slavin (1994:237) menyatakan bahwa didalam 

pembelajaran kooperatif siswa akan terdorong untuk menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit, apabila mereka dapat saling 

mendiskusikan masalah-maslah tersebut dengan teman sekelasnya. 

Dengan kata lain pada pembelajaran kooperatif menekankan pada prinsip 

kerjasama atau kelompok. Oleh karena itu, bila pendekatan ini diterapkan 
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dalam kegiatan pembelajaran, prinsip kerjasama lebih besar manfaatnya 

terutama pada siswa yang pada giliranya dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

 

Dalam sistem pembelajaran yang kooperatif , siswa belajar berkerjasama 

dengan anggota lainnya. Dalam model ini siswa memiliki dua tanjung jawab, 

yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggita 

kelompok untuk belajar . Situasi kooperatif merupakan bagian dari siswa 

untuk mencapai tujuan kelompok, siswa harus merasakan mereka akan 

mencapai tujuan, maka siswa lain dalam kelompoknya memiliki 

kebersamaan, artinya tiap anggota kelompok bersifat kooperatif dengan 

sesama anggota kelompoknya. Dalam pembelajaran kooperatif akan tercipta 

sebuah interaksi yang seimbang, interaksi yang dimaksud adalah interaksi 

atau komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan 

guru. Guru dalam pembelajaran kooperatif lebih berperan sebagai fasilitator, 

menggerakkan siswa untuk menggali informasi dari berbagai sumber 

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

permainan yang bermakna dalam proses pembelajaran dapat membuat siswa 

merasa senang, tidak jenuh. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru 

dalam proses pembelajaran yang dapat menyemangati serta memberikan 

motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

 

Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan model pembelajaran 

langsung. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran 

di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memilki tingkat 

kemampuan berbeda. Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar 
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bekerja sama dengan anggota lainnya. Pada model pembelajaran kooperatif 

kelompok tidak ditentukan secara asal-asalan. Pelaksanaan prosedur 

pembelajaran kooperatif dengan benar tentu memungkinkan siswa untuk 

lebih mengerti baiknya bekerja sama dalam kelompok. 

 

Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif  yang dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran untuk siswa SMA ialah Example Non 

Examples dan Talking Stick karena model ini bukan hanya sekedar belajar 

mengajar tetapi sekaligus dapat bermain. Dengan pembelajaran kooperatif 

tipe Example Non Examplesdan Talking stick siswa diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman tentang materi tersebut dan meningkatkan nilai 

hasil belajar. Selain itu juga penggunaan model pembelajaran diharapkan 

akan mempengaruhi interaksi siswa.  

 

Metode Example Non Examples adalah metode yang menggunakan media 

gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong 

siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan.  

 

Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat 

menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat 

mengenai apa yang ada didalam gambar. Penggunaan Model Pembelajaran 

Example Non Examples ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. 

Biasa yang lebih dominan digunakan di kelas tinggi, namun dapat juga 

digunakan di kelas rendah dengan menenkankan aspek psikoligis dan tingkat 

perkembangan siswa kelas rendah seperti : 

a. kemampuan berbahasa tulis dan lisan,  

b. kemampuan analisis ringan, dan  

c. kemampuan berinteraksi dengan siswa lainnya.  

 

http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-example-non-

example.html 
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Model Pembelajaran Example Non Examples menggunakan gambar dapat 

melalui OHP, Proyektor, ataupun yang paling sederhana adalah poster. 

Gambar yang kita gunakan haruslah jelas dan kelihatan dari jarak jauh, 

sehingga anak yang berada di belakang dapat juga melihat dengan jelas. 

 

Metode Example non Examples penting dilakukan karena suatu definisi 

konsep adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi 

definisinya daripada dari sifat fisiknya, dengan memusatkan perhatian siswa 

terhadap example dan non-examples diharapkan akan dapat mendorong siswa 

untuk menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang 

ada.Menyiapkan pengalaman dengan contoh dan non-contoh akan membantu 

siswa untuk membangun makna yang kaya dan lebih mendalam dari sebuah 

konsep penting. 

 

http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-example-non-

example.html 

 

Sedangkan model pembelajaran Talking Stik adalah suatu model 

pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat, kelompok yang memegang 

tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa 

mempelajari materi pokoknya, selanjutnya kegiatan tersebut diulang terus-

menerus sampai semua kelompok mendapat giliran untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

Penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stik ini, guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 orang 

yang heterogen. Kelompok dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, 

persahabatan atau minat, yang dalam topik selanjutnya menyiapkan dan 

mempersentasekan laporannya kepada seluruh kelas. 

http://jamaluddink1.blogspot.com/2011/07/model-pembelajaran-kooperatif-

tipe.html 

 

http://jamaluddink1.blogspot.com/2011/07/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html
http://jamaluddink1.blogspot.com/2011/07/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html
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Melalui kedua model tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan oleh guru dan meningkatkan kecerdasan adversitas siswa serta 

dapat mencapai indikator dari kompetensi dasar sehingga hasil belajar siswa 

dapat dengan mudah menyerap nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam mata 

pelajaran. 

 

Selain melakukan eksperimen dengan menerapkan kedua model tersebut, 

peneliti juga akan meneliti tingkat kecerdasaan adversitas yang dimiliki oleh 

siswa kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Kecerdasan adversitas 

(Adversity Quotient atau AQ) merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

individu untuk bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuannya untuk 

mengatasinya. Masalah dan kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa dapat 

menjadikan siswa tersebut mudah menyerah dalam menghadapinya atau 

sebaliknya siswa tersebut menjadi tertantang untuk menyelesaikannya. taraf 

quitter (orang yang memilih untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur, 

dan berhenti), sehingga siswa tersebut dapat tertinggal dalam mengikuti 

pelajaran. Sedangkan siswa yang selalu memikirkan kemungkinan-

kemungkinan, dan tidak pernah membiarkan umur, jenis kelamin, ras, cacat 

fisik atau mental, atau hambatan lainnya  menghalangi keinginannya 

tergolong pada taraf climber, sehingga siswa tersebut berkembang 

pemikirannya dan pengetahuannya. (Paul G. Stoltz, 2007:23) 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Hasil Belajar Ekonomi 

dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example 

Non Examples dan Talking Stick dengan Memperhatikan Kecerdasan 

Adversitas  Siswa Kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar ekonomi tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil 

ulangan harian yang sebagian siswanya belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

2. Guru masih menggunakan metode langsung dalam pembelajaran sehingga 

siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, guru menjelaskan kemudian 

siswa mendengarkan sambil mencatat materi pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered). 

4. Partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih sangat 

rendah. 

5. Guru kurang memiliki pengetahuan tentang model-model pembelajaran 

kooperatif yang menarik dan dapat disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan di kekelas. 

6. Sebagian siswa kurang semangat dan kreatif dalam pembelajaran. 
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7. Guru kurang memperhatikan Kecerdasan Adversitas (AQ) yang dimiliki 

siswa. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi, maka masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada kajian membandingkan hasil belajar ekonomi 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe model pembelajaran 

Example Non Examples dan kooperatif tipe Talking Stick dengan 

memperhatikan kecerdasan adversitas siswa kelas X di SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung 2013/2014. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Example Non 

Examples dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran Talking 

Stick?  

2. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan 

adversitas pada pencapaian hasil belajar siswa? 

3. Apakah rata-rata hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Example Non Examples lebih tinggi 

Talking Stick pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi? 

4. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Example Non 
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Examples lebih tinggi Talking Stick pada siswa yang memiliki kecerdasan 

adversitas sedang? 

5. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Example Non 

Examples lebih tinggi Talking Stick pada siswa yang memiliki kecerdasan 

adversitas rendah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar ekonomi siswa antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Example Non 

Examples dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Talking Stick. 

2. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan 

kecerdasan adversitas pada pencapaian hasil belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Example Non 

Examples dibandingkan  Talking Stick dalam kecapaian hasil belajar pada 

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi. 

4. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Example Non 

Examples dibandingkan  Talking Stick dalam kecapaian hasil belajar pada 

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas sedang. 

5. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Example Non 

Examples dibandingkan  Talking Stick dalam kecapaian hasil belajar pada 

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah. 
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F. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran tentang alternative 

strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam meningkatkan 

hasil belajar ekonomi siswa.  

b. Untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan serta teori 

yang telah diperoleh sebelumnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

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

rujukan yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran. 

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. 

d. Bagi peneliti sebagai bentuk praktik dan pengabdian terhadap ilmu 

yang telah di peroleh serta sebagai syarat menyelesaikan studi di 

Universitas Lampung. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitan sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi dengan model 

pembelajaran Example Non Examples dan Talking Stick. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X. 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah pada semester genap tahun pelajaran 

2013/2014. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan. 

 

 

 


