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ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE LEARNING OUTCOMES OF STUDENTS
WHOSE LEARNING USING COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE

THINK PAIR AND SHARE (TPS) AND TEAM GAMES TOURNAMENT
(TGT) BY TAKING INTO ACCOUNT STUDENTS’ ATTITUDES

TOWARD ECONOMIC SUBJECTS IN CLASS X
SMA NEGERI 1 SEPUTIH BANYAK

LESSON YEAR 2015/2016

By

LILIS NURAINI

This study aims to determine the effectiveness of the learning outcomes of students
whose learning using cooperative learning model Think Pair and Share (TPS) and
Team Games Tournament (TGT) by taking into account students' attitudes toward
economic subjects. Both models are applied classroom learning different. Model TPS
on experimental class and TGT on control class. Both of these classes have an
average academic ability of the same. The method used in this research is a
comparative method with the experimental approach. The study sample is 54
students with a total population of 246 students. This research technique is cluster
random sampling. Data collection techniques by observation, documentation,
questionnaire and test. Hypothesis testing using t-test formula two independent
samples and analysis of variance of two roads. The result showed (1) There are
differences in average outcomes studied economics student whose learning using
learning model Think Pair and Share with students whose learning using learning
model Team Games Tournament. 2) average the results of studying economics at
students who are taught using cooperative learning Think Pair and Share is higher
than students whose learning using cooperative learning model Team Games
Tournament at students who have a positive attitude. (3) The average results of
studying economics at students who are taught using cooperative learning Team
Games Tournament higher than students whose learning using cooperative learning
model Think Pair and Share on students who have a negative attitude. (4) There is an
interaction effect between the use of cooperative learning model to the students'
attitudes toward learning outcomes of economics.

Keywords: Attitude Students, Learning Outcomes, Team Games Tournament,
Think Pair and Share



ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF HASIL BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR AND SHARE

(TPS) DANTEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN
MEMPERHATIKAN SIKAP SISWA TERHADAP

MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X
SMA NEGERI 1 SEPUTIH BANYAK

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

LILIS NURAINI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan hasil belajar siswa yang
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and
Share (TPS) dan Team Games Tournament (TGT) dengan memperhatikan sikap siswa
terhadap mata pelajaran ekonomi. Kedua model pembelajaran tersebut diterapkan
dikelas yang berbeda. Model TPS pada kelas eksperimen dan TGT pada kelas kontrol.
Kedua kelas tersebut mempunyai rata-rata kemampuan akademis yang sama. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan pendekatan
eksperimen. Sampel penelitian ini 54 siswa dengan jumlah populasi sebanyak 246
siswa. Teknik penelitian ini adalah Cluster Random Sampling. Teknik pengambilan
data dengan observasi, dokumentasi, angket dan tes. Pengujian hipotesis
menggunakan rumus t-test dua sampel independen dan analisis varian dua jalan. Hasil
analisis data menunjukkan (1) Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa
yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Think Pair and Share
dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Team Games
Tournament . (2) Rata-rata hasil belajar ekonomi pada siswa yang diajar
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share lebih tinggi
dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament pada siswa yang memiliki
sikap positif. (3) Rata-rata hasil belajar ekonomi pada siswa yang diajar
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament lebih tinggi
dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share pada siswa yang memiliki sikap
negatif. (4) Ada pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran
kooperatif dengan sikap siswa terhadap hasil belajar ekonomi.

Kata kunci: Hasil Belajar, Sikap Siswa, Team Games Tournament, Think Pair and
Share
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman saat ini menuntut adanya sumber daya manusia yang

berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara lain yang telah maju.

Pendidikan merupakan suatu aspek yang fundamental dalam suatu bangsa

untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual,

intelegensi dan skill. Melalui pendidikan diharapkan lahir sumber daya

manusia yang berkualitas, cerdas, berwawasan, terampil, bermartabat, cakap,

berahklak mulia dan bertaqwa kepata Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat

menjadi generasi-generasi yang dapat memberi perubahan bangsa menuju ke

arah yang lebih baik sesuai dengan salah satu tujuan Negara Indonesia

sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea

ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan nasional adalah



1

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 (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003).

Sekolah menengah atas merupakan jenjang sekolah lanjutan yang dalam

kegiatan belajar mengajarnya siswa sudah dikelompokan ke dalam jurusan IPA

dan IPS. Mata pelajaran ekonomi termasuk ke dalam rumpun Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) bersama dengan mata pelajaran sejarah, geografi, dan

sosiologi. Mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan

kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di

lingkungan kehidupan manusia. Mata pelajaran ekonomi ini bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami konsep dan teori

ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi serta memecahkan berbagai masalah

ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan mempelajari ilmu ekonomi siswa

diharapkan dapat termotivasi untuk berfikir mengenai kemajuan bangsa dengan

menjadi generasi bangsa yang mempunyai daya saing tinggi.

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal yang

berlangsung disekolah, merupakan interaksi aktif antara guru dan siswa. Tugas

dan tanggungjawab utama seorang guru adalah mengelola pembelajaran yang

efektif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara

dua subjek pembelajaran. Peran guru dalam proses pembelajaran, bukanlah

mendominasi, tetapi membimbing dan mengarahkan siswa untuk aktif
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memperoleh pemahamannya berdasarkan segala informasi yang siswa temukan

dari lingkungannya.

Berdasarkan observasi penelitian pendahulan di SMA Negeri 1 Seputih Banyak

menunjukan bahwa kondisi pembelajaran mata pelajaran ekonomi masih

bersifat teacher centered yaitu peran guru dalam proses pembelajaran masih

dominan. Guru dalam mengajar kurang berkomunikasi baik dengan siswa,

dimana guru hanya mengajar dengan kurang memberikan tugas dan

pembelajaran secara berkelompok. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masih

kurang optimalnya penerapan kurikulum yang dilakukan disekolahan tersebut.

Hal ini diperkuat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Guru

diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM),

yang dapat menggairahkan motivasi peserta didik , sehingga proses belajar

mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif, dan menyenangkan

(Kunandar,2007: 42). Selain itu juga sekolah akan diarahkan untuk

menggunakan Kurikulum 2013 dimana siswa dituntut untuk mandiri, baik

dalam proses belajar maupun dalam penyelesaian soal.

Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor. Selain

pengaruh keaktifan siswa dan metode ceramah yang diberikan guru,

lingkungan sekolah dan dukungan orang tua dalam belajar juga dapat

mempengaruhi. Berikut ini disajikan data pekerjaan orang tua siswa di SMA

Negeri 1 Seputih Banyak.
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Tabel 1. Data Mata Pencaharian Orang Tua Siswa
No Pekerjaan Orang Tua Jumlah Siswa Presentase

1. Petani 120 48,78 %

2. Wiraswasta 36 14,63 %

3. Pegawai Negeri Sipil 30 12,19 %

4. Lainnya 60 24,39 %

Jumlah 246 100 %

Sumber: tata usaha  SMA Negeri 1 Seputih Banyak

Dari data diatas terlihat bahwa sebagian besar orang tua siswa mempunyai

pekerjaan sebagai petani yaitu sebanyak 120 atau 48,78 % . Dimana orang tua

lebih banyak menghabiskan waktu di ladang dan sawah yang mengakibatkan

perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sangat kurang. Orang tua kurang

mengetahui apa saja yang dibutuhkan anak dalam hal fasilitas menunjang

pendidikannya.

Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh pada sikap dan keaktifan siswa

dalam proses pembelajaran yang terlihat dari siswa yang aktif bertanya dan

menjawab pertanyaan guru sebanyak 25 siswa dari jumlah keseluruhan  246

siswa dengan persentase sebesar 10,16%. Sementara sebanyak 221 siswa atau

89,84% merupakan siswa yang memiliki sikap kurang aktif, kurang disiplin,

dan malas. Sehingga dapat dilihat pada siswa yang memiliki sikap positif

terhadap mata pelajaran tersebut akan memperhatikan gurunya, menjawab

pertanyaan yang diberikan guru dan bersikap aktif dalam pembelajaran

sedangkan yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran tersebut bisa

dipastikan tidak mendengarkan apa yang guru sampaikan dan bersikap acuh

saat pembelajaran. Menurut Azwar (2015: 23-27) menyatakan bahwa struktur
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sikap terdiri dari  3 komponen  yang menunjang pembelajaran. Komponen itu

adalah komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif.

Komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu

mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila

menyangkut masalah yang kontroversial. Komponen afektif disamakan dengan

perasaan seseorang terhadap sesuatu, sedangkan komponen kontifi merupakan

kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki

seseorang.

Setelah dilaksanakan pengamatan pada aspek kognitif masih banyak siswa

yang belum memahami dan mengerti tentang pelajaran ekonomi yang telah

disampaikan guru, hal ini terlihat saat guru memberikan pertanyaan kepada

siswa, siswa cenderung diam, hanya beberapa siswa yang merespon pertanyaan

guru. Pada aspek afektif masih banyak siswa yang memiliki perasaan kurang

suka dengan mata pelajaran ekonomi, hal ini terlihat dari minimnya partisipasi

siswa dalam proses pembelajaran dan kurang memperhatikan pelajaran.

Sedangkan pada aspek konatif hanya terdapat beberapa siswa yang

menunjukan sikap aktif dalam pembelajaran selebihnya masih banyak siswa

yang lebih pasif saat pembelajaran berlangsung. Dari pernyataan tersebut

terlihat ada siswa yang memiliki sikap negatif dan siswa yang memiliki sikap

positif. Siswa yang memiliki sikap positif akan mudah mengikuti pelajaran

sehingga mampu menerima materi dengan baik sedangkan siswa yang

memiliki sikap negatif cenderung acuh dalam mengikuti pembelajaran yang

berakibat pada hasil belajar. Apabila siswa yang memiliki sikap negatif

dibiarkan saja, tanpa adanya upaya untuk merubah menjadi sikap yang positif,
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maka peningkatan hasil belajar siswa sulit untuk diwujudkan. Sebagaimana

diketahui materi pembelajaran akan mudah dipahami dan diterima oleh peserta

didik atau siswa yang siap dan terbuka untuk menerima materi tersebut.

Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran

ekonomi bahwa tidak semua siswa memiliki sikap positif terhadap mata

pelajaran ekonomi yang berpengaruh juga terhadap hasil belajar ekonomi yang

masih belum memuaskan dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)

sebesar 70, seperti ditunjukan dalam daftar nilai Mid semester pada siswa kelas

X SMA Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2015/2016 yang menjadi

fokus peneliti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Mid Semester Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA
Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2015/2016

No. Kelas
Interval Nilai

Jumlah Siswa
< 70 ≥ 70

1 X1 19 13 32
2 X2 20 11 31
3 X3 19 12 31
4 X4 18 13 31
5 X5 20 10 30
6 X6 19 12 31
7 X7 19 11 30
8 X8 21 9 30

Jumlah
Siswa 155 91 246

Presentase 63,01% 36,99% 100%
Sumber : guru bidang studi ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2, terlihat bahwa hasil belajar ekonomi

yang diperoleh siswa pada hasil Mid semester masih kurang optimal. Hal ini

terlihat dari jumlah siswa yang memenuhi KKM atau nilai ≥ 70 berjumlah 91

atau sekitar 36,99% sedangkan yang masih belum memenuhi KKM yakni 155

siswa atau sekitar 63,01%, yang artinya masih banyak siswa yang belum
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mencapai hasil belajar yang diinginkan. Hal ini didukung oleh pendapat

Djamarah dan Zain (2006: 121), bahwa untuk mengukur tingkat ketuntasan

belajar adalah sebagai berikut.

1. Istimewa/maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan
dapat dikuasai oleh siswa 100%.

2. Baik sekali/optimal apabila sebagian besar dapat dikuasai siswa yaitu
76% - 99%.

3. Baik/minimal apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar
60% - 76%.

4. Kurang apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar < 60%.

Kurang maksimalnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas X

SMA Negeri 1 Seputih Banyak menunjukkan proses belajar yang belum

optimal. Maka diperlukan perubahan dalam proses pembelajaran untuk

menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar.

Salah satu upaya pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif adalah dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif dimana siswa diajak untuk

menuangkan ide atau gagasan yang dimilikinya dan dapat berdiskusi dengan

temannya untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi, saling bertukar

pendapat sehingga menumbuhkan sikap positif yang akan meningkatkan

motivasi  siswa dalam belajar. Senada dengan pendapat Baker (2005: 141),

“Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan

model mengajar yang serasi dengan tujuan mengajar”. Salah satu model

pembelajaran yang dianggap mampu mengatasi masalah tersebut adalah model

Think Pair and Share (TPS) dan Team Games Tournament (TGT).
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Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) merupakan

pembelajaran yang dikembangkan pertama kali oleh Professor Frank Lyman di

University of Maryland pada 1981 dan diadopsi oleh banyak penulis dibidang

pembelajaran kooperatif pada tahun-tahun selanjutnya (Huda,2014: 206).

Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) merupakan

pembelajaran yang memperkenalkan gagasan tentang waktu “tunggu atau

berfikir” pada elemen interaksi pembelajaran kooperatif yang saat ini menjadi

salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan respon siswa terhadap

pertanyaan. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk bekerja

sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi siswa

dan memberi kesempatan siswa untuk menunjukan partisipasi mereka terhadap

orang lain. Skill-skill yang umumnya dibutuhkan dalam strategi ini adalah

sharing informasi, bertanya, menyimpulkan gagasan orang lain dan

paraphrasing.

Model pembelajaran tipe Team Games Tournament (TGT) merupakan salah

satu strategi pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin untuk

membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran. Slavin

menemukan bahwa TGT berhasil meningkatkan skill-skiil dasar, pencapaian,

interaksi positif antar siswa, harga diri dan sikap penerimaan pada siswa siswa

lain yang berbeda ( Huda,2014: 197). Pada model pembelajaran TGT siswa

mempelajari materi diruang kelas, setiap siswa ditempatkan dalam suatu

kelompok yang terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang dan

tinggi, setiap anggota ditugaskan untuk mempelajari materi terlebih dahulu

bersama anggota-anggotanya, barulah mereka diuji secara individual melalui
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game akademik. Nilai yang mereka peroleh dari game akan menentukan skor

kelompok mereka masing-masing.

Penerapan kedua model tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara

aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah untuk memahami

materi yang telah diajarkan oleh guru dan meningkatkan sikap siswa untuk

berfikir positif pada mata pelajaran yang hendak diajarkan. Oleh karena itu,

untuk menemukan model pembelajaran yang efektif sehingga siswa dikelas

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, penulis berkeinginan

untuk menerapkan dua model pembelajaran tersebut dikelas penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian skripsi

dengan judul “Studi Komparatif Hasil Belajar dengan Menggunakan

Model Pembelajaran kooperatif Tipe Think Pair and Share (TPS) dan

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT)

dengan Memperhatikan Sikap Siswa Terhadap Mata Pelajaran Ekonomi

pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran

2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat di identifikasi sejumlah permasalahan

sebagai berikut.

1. Mutu dan hasil belajar mata pelajaran ekonomi tergolong rendah. Hal ini

terlihat dari jumlah siswa yang masih belum mencapai ketuntasan belajar.

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru, peran guru menjadi sangat

dominan.
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3. Guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran konvensional

daripada  pembelajaran kooperatif.

4. Masih rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

5. Pembelajaran yang diterapkan cenderung membosankan.

6. Perbedaan sikap masing-masing siswa dalam menerima materi.

7. Pengaruh lingkungan tidak bisa dikontrol oleh orang tua.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu untuk

membatasi permasalahan penelitian ini pada perbandingan hasil belajar

ekonomi siswa kelas X antara siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dan siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team

Games Tournament (TGT) dengan memperhatikan variable moderator yaitu

sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi kelas X pada pokok bahasan

memahami konsumsi dan investasi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan hasil belajar ekonomi antara siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair and Share (TPS) dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games

Tournament (TGT)?

2. Apakah hasil belajar ekonomi pada siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share
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(TPS) lebih tinggi dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) pada

siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran ekonomi?

3. Apakah hasil belajar ekonomi pada siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games

Tournament (TGT) lebih tinggi dibandingkan yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share

(TPS) pada siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran

ekonomi?

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan sikap

siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui perbedaan signifikan hasil belajar ekonomi antara siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair and Share (TPS) dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games

Tournament (TGT).

2. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi pada siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair and Share (TPS) dibandingkan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games

Tournament (TGT) pada siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata

pelajaran ekonomi.
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3. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi pada siswa

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Team Games Tournament (TGT) dibandingkan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair and Share (TPS) pada siswa yang memiliki sikap negatif terhadap

mata pelajaran ekonomi.

4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan

sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah.

1. Kegunaan teoritis.

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan

masyarakat pada umumnya.

b. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar

siswa.

c. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut bagi peneliti

lain.

2. Kegunaan praktis.

a. Sebagai acuan bahan pertimbangan bagi guru dan calon guru ekonomi

tentang model pembelajaran kooperatif yang tepat dan efektif sehingga

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Dapat membantu siswa dalam penguasaan materi dan dapat

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.
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c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

kepada guru dalam pemanfaatan model pembelajaran yang dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

d. Bagi sekolah sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kualitas

peserta didik

e. Sebagai informasi bagi semua pihak yang berkepentingan untuk

memperoleh informasi secara teoritis serta bahan acuan dan

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap.

2. Objek penelitan

Objek penelitan ini adalah hasil belajar ekonomi (Y), siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair and Share (X1) dan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (X2).

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di SMA Negeri 1 Seputih Banyak.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015/2016.

5. Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah ilmu pendidikan ekonomi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (No 20 Tahun
2003)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

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.
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Dalam sistem pendidikan peserta didik memiliki hak dan kewajiban

sebagai berikut.

a. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat,

dan kemampuannya;

3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya

tidak mampu membiayai pendidikannya;

4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya

tidak mampu membiayai pendidikannya;

5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan

lain yang setara;

6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan

belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas

waktu yang ditetapkan.

b. Setiap peserta didik berkewajiban:

1) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

2) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi

peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan

formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Sedangkan Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga

dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

2. Definisi Belajar, Teori Belajar dan Mengajar

a. Belajar

Witherington dalam Usman dan Setiawati, (2001: 5) menyatakan

bahwa “Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian

yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa

kecakapan, sikap, kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian”.

Selanjutnya, Gagne dalam Slameto, (2010: 13) memberikan dua

definisi belajar, yakni: (1) belajar adalah suatu proses untuk

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan,

dan tingkah laku; dan (2) belajar adalah penguasaan pengetahuan atau

keterampilan yang diperoleh dari instruksi.

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seorang siswa untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya (Slameto 2003: 2). Anthony Robbins dalam
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Trianto (2007: 15) juga mendefinisikan Belajar sebagai proses

menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah

dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru.

Belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian. Menurut

Fudyartanto (Baharuddin, 2007: 13) dengan belajar manusia menjadi

tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki

sesuatu.Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari

persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya

pemuasaan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lengkap

(Hamalik, 2008: 45). Pada dasarnya belajar merupakan perubahan

perilaku seseorang sebagai hasil langsung dari pengalaman dan bukan

akibat dalam hubungan-hubungan dalam sistem syaraf yang dibawa

sejak lahir. Dengan memperhatikan beberapa pandangan di atas dapat

diketahui bahwa pengertian belajar secara umum adalah terjadinya

perubahan pada seseorang baik yang terlihat maupun yang tidak

terlihat, bertahan lama atau tidak, kearah positif atau negatif semuanya

karena pengalaman.

b. Teori Belajar

Ada tiga kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori

belajar, yaitu: teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme,

dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar behaviorisme hanya

berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Teori kognitifme

melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis
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otak. Pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses di

mana pelajar aktif membangun atau membangun ide-ide baru atau

konsep.

1) Teori belajar Behaviorisme

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku

sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya

interaksi antara stimulus dan respon (Slavin,2015: 143). Seseorang

dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan

perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang

penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa

respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada

siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa

terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang

terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan

karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat

diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang

diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh siswa

(respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan

pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk

melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah

faktor penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan

(positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu
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pula bila respon dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement)

maka responpun akan semakin kuat.

2) Teori Belajar Kognitivisme

Aspek aspek perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu tahap (1)

sensory motor; (2) pre operational; (3) concrete operational dan

(4) formal operational. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih

berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif

peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk

melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh

interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan

dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada

peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif,

mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan.

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran

adalah.

a) Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa.

Oleh karena itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa

yang sesuai dengan cara berfikir anak.

b) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi

lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar

dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya.

c) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru

tetapi tidak asing.
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d) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap

perkembangannya.

e) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk

saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya.

3) Teori Belajar Konstruktivisme

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompok dalam

teori pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of

learning). Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks,

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa

agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan,

mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-

ide.

Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting

dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus

membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat

memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi

kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat
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memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman

yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus

memanjat anak tangga tersebut (Nur,2002 :8).

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar, maka keterkaitan antara

teori belajar dan model pembelajaran Think Pair and Share (TPS) dan

Team Games Tournament (TGT) yakni teori belajar kontruktivisme

karena manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi

makna melalui pengalaman nyata bersama manusia lain. Dengan teori

konstruktivisme siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya ke

pengetahuan baru. Siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah,

mencari idea dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena

mereka terlibat langsung dalam membina 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.

c. Mengajar

Menurut Hamalik (2008: 4) mengajar adalah menyampaikan

pengetahuan kepada peserta didik atau murid di sekolah, dan

pengalaman itu sendiri adalah sumber pengetahuan dan keterampilan,

bersifat pendidikan yang merupakan satu kesatuan di sekitar tujuan

murid, pengalaman pendidikan bersifat kontinue dan interaktif,

membantu integrasi pribadi murid. Menurut Sanjaya (2010: 96) secara

deskriptif mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi
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atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Lebih lanjut Smith dalam

Sanjaya (2010: 96) mengatakan mengajar adalah menanamkan ilmu

pengetahuan atau keterampilan (teaching is imparting knowledge or

skill). Mengajar adalah proses penyampaian pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki oleh guru yang berasal dari proses

pembelajarannya kepada peserta didik dengan menciptakan suasana

pembelajaran yang efektif untuk memungkinkan proses belajar dengan

disertai tanggung jawab moral bagi guru.

3. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha

sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang

positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses

belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di

kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar

tersebut merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar di akhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar (Dimyati dan

Mudjiono,2006: 3)

Menurut Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito

dalam Depdiknas, (2006: 125) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan

belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang
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relatif permanen pada diri orang yang belajar. Sehubungan dengan

pendapat itu, maka Wahidmurni, dkk (2010: 18) menjelaskan bahwa

sesorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan

tersebut di antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya,

atau sikapnya terhadap suatu objek.

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam

taksonomi Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu

domain kognitif atau kemampuan berpikir, domain afektif atau sikap, dan

domain psikomotor atau keterampilan. Dengan itu, Gagne dalam Sudjana,

(2010: 22) mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima

macam antara lain :

a. hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem
lingsikolastik;

b. strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir seseorang
dalam arti seluas-luasnya termaksuk kemampuan memecahkan
masalah;

c. sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki
seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah
laku terhadap orang dan kejadian;

d. informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta; dan
e. keterampilan motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk

lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan lambang.

Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan

melakukan tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat

sebagai pengumpul data yang disebut dengan instrumen penilaian hasil

belajar. Menurut Wahidmurni, dkk (2010: 28), instrumen dibagi menjadi

dua bagian besar, yakni tes dan non tes. Selanjutnya, menurut Hamalik

(2008: 155), memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh
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dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar

dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak terjadinya perubahan

tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur melalui

perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan

dengan sebelumnya.

Menurut Dimyanti dan Mujiono (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar yang

dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam

diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor

lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap

hasil belajar yang dicapai. Di samping faktor kemampuan yang dimiliki

siswa, juga ada faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian,

sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan

psikis.

Nuhibbin (2003: 156) mengemukakan beberapa faktor yang

mempengaruhi proses dan hasil belajar, yaitu.

a. Faktor internal siswa, meliputi.
1) Aspek fisiologis siswa,yaitu jasmani, mata, telinga.
2) Aspek psikologis siswa, yaitu intelegensi, sikap, minat, bakat, dan

motivasi.
b. Faktor eksternal siswa, meliputi.

1) Faktor lingkungan sosial, yaitu keluarga, guru dan staf, masyarakat
dan teman.

2) Lingkunkungan non-sosial, yaitu rumah, sekolah, peralatan dan
alam.
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c. Faktor pendekatan siswa dalam belajar, meliputi.
1) Pendekatan tinggi, yaitu pendekatan speculative dan pendekatan

achieving.
2) Pendekatan sedang, yaitu pendekatan analytical dan pendekatan

deep.
3) Pendekatan rendah, yaitu pendekatan reproductive dan pendekatan

survace.

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi tiga

bidang yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual), bidang afektif

(berhubungan dengan sikap dan nilai) serta bidang psikomotorik

(kemampuan/keterampilan bertindak/berperilaku). Ketiganya tidak berdiri

sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan

membentuk hubungan hirarki. Sebagai tujuan yang hendak dicapai,

ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar siswa di sekolah. Oleh sebab

itu ketiga aspek tersebut harus dipandang sebagai hasil belajar siswa, dari

proses pembelajaran (Sudjana,2005: 49).

Hal ini juga dikemukakan oleh Benjamin S.bloom dalam Asep Jihad dan

Abdul Haris (2008: 28) hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan ke

dalam tiga ranah (domain ) yaitu.

a. Ranah kognitif
Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk
didalamnya kemampuan menghafal, memahami, menerapkan,
menganalisis, mensintesis dan kemampuan mengevaluasi. Kemampuan
yang penting pada ranah kognitif adalah kemampuan menerapkan
konsep-konsep untuk memecahkan masalah yang ada di tengah
masyarakat. Kemampuan ini sering disebut kemampuan mentransfer
pengetahuan keberbagai situasi sesuai dengan konteksnya. Hampir
semua mata pelajaran berkaitan dengan kemampuan kognitif, karena di
dalamnya dibutuhkan kemampuan berfikir untuk memahaminya. Ranah
kognitif merupakan salah satu aspek yang akan dinilai setelah proses
pembelajaran berlangsung.



26

b. Ranah afektif
Ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang, orang yang
tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai
keberhasilan studi secara optimal, sedangkan seseorang yang berminat
terhadap sesuatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil
pembelajaran yang otmal. Ranah afektif mencakup watak prilaku
seperti perasaan, minat, emosi, atau nilai.

c. Ranah psikomotor
Pelajaran yang termasuk psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih
berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik
mata pelajaran yang berhubungan dengan ranah psikomotor adalah
pendidikan jasmani, seni serta pelajaran yang lain yang memerlukan
praktik ranah psikomotor yang dinilai adalah tes keterampilan siswa
menggunakan alat-alat praktikum.

Indikator yang diberikan mengacu pada hasil belajar yang harus dikuasai

siswa. Guru dituntut untuk memadukan ranah kognitif, afektif dan

psikomotor secara proporsional pada pencapain hasil belajar siswa.

4. Model pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

yang efektif untuk kelompok kecil. Model ini menunjukan efektivitas

untuk berfikir secara kritis, pemecahan masalah dan komunikasi antar

pribadi. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk bertukar

berpendapat dengan teman satu kelompok kecil untuk memecahkan suatu

masalah, serta menyelesaikan tugas-tugas terstruktur demi mencapai

tujuan bersama.

Slavin Solihatin, (2008: 4) menyatakan bahwa Cooperative Learning

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari

empat sampai enam orang. Dengan struktur anggota kelompoknya yang

bersifat heterogen. Keberhasilan dalam kelompok tergantung pada
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kemampuan dan aktivitas belajar kelompok, baik secara individual

maupun kelompok.

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran melalui

kelompok kecil siswa yang saling bekerja samadalam memaksimalkan

kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (komalasari,2011: 62).

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sbb.
a. Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam

kelompok secara bekerja sama.
b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,

sedang dan rendah
c. Jika dalam kelass terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku,

budaya, dan jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok
terdapat keheterogenan tersebut.

d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada
perorangan

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah.
a. Hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa

dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap
unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep
yang sulit.

b. Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-
teman nya yang mempunyai berbagai macam latar belakang.

c. Pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan
keterampilan siswa diantaranya : berbagi tugas, aktif bertanya,
menghargai pendapat orang lain, memancing teman untu bertanya,
mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok.
(model pembelajaran kooperatif-model pembelajaran-bse
download.htm)
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Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada 5 unsur yang harus diterapkan

dalam pembelajaran kooperatif, yaitu.

a. Saling ketergantungan positif

keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada usaha setiap

anggotanya. Siswa yang kurang mampu tidak akan merasa minder

karena juga memberikan sumbangan dan akan merasa terpacu untuk

meningkatkan usha mereka. Sebaliknya siswa yang lebih pandai tidak

akan dirugikan karena rekannya yang kurang mampu telah

memberikan bagian sumbangan mereka.

b. Tanggung jawab perseorangan

setiap siswa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Akan

ada tuntutan dari masing-masing anggota kelompok untuk dapat

melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak menghambat anggota

lainnya.

c. Tatap muka

Setiap anggota kelompok dalam kelompoknya, harus diberi

kesempatan untuk bertatap muka atau berdiskusi. Kegiatan ini akan

menguntungkan bagi anggota maupun kelompoknya. Hasil pemikiran

beberapa orang akan lebih baik dari pada pemikiran satu orang saja.

d. Komunikasi antar anggota

Unsure ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan

berbagai keterampilan komunikasi. Keberhasilan suatu kelompok

sangat tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling

mendengarkan dan kemampuan untuk mengutarakan pendapat mereka.
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e. Evaluasi proses kelompok

Pengajar menjadwalkan waktu kusus untuk mengevaluasi proses kerja

kelompok dan hasil kerja sma agar selanjutnya siswa bisa bekerja sama

dengan lebih efektif.

Mengenai kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif Solihatin (2008:

5) menyatakan bahwa “Cooperative learning is more effective in

increasing motive and performance students”. Model ini mendorong

peningkatan kemampuan peserta didik untuk memecahkan berbagai

permasalahan yang ditemui selama pembelajaran.

5. Model Pembelajaran Think Pair and Share (TPS)

Model pembelajaran Think Pair and Share (TPS) atau berfikir

berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi Think Pair

and Share (TPS) pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dan

koleganya di Universitas Marryland. Arends menyatakan bahwa Think

Pair and Share (TPS) merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat

variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi

membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan

dan proses yang digunakan dalam Think Pair and Share (TPS) dapat

memberi siswa waktu yang lebih banyak untuk berfikir, untuk merespon

dan saling membantu (Trianto,2007: 61).

Model pembelajaran Think Pair and Share (TPS) merupakan salah satu

model pembelajaran kooperatif sederhana. Dengan model pembelajaran ini
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siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar

menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi/tujuan

pembelajaran. Think Pair and Share (TPS) dirancang untuk

mempengaruhi interaksi siswa. Struktur ini menghendaki siswa bekerja

saling membantu dalam kelompok-kelompok kecil. Think Pair and Share

(TPS) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat suatu

informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling

menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan

kelas. Selain itu, Think Pair and Share (TPS) juga dapat memperbaiki rasa

percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan berpartisipasi dalam

kelas.

Langkah-langkah model pembelajaran tipe Think Pair and Share (TPS)

terdiri dari lima langkah, dengan tiga langkah utama sebagai ciri khas

yaitu tahap pendahuluan think, pair, dan share. Penjelasan dari setiap

langkah-langkah adalah sebagai berikut.

a. Tahap Pendahuluan

Awal pembelajaran dimulai dengan penggalian apersepsi sekaligus

memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pembelajaran.Pada tahap

ini, guru juga menjelaskan aturan main serta menginformasikan

batasan waktu untuk setiap tahap kegiatan.

b. Tahap Think (berpikir secara individual)

Proses think pair and share dimulai pada saat guru melakukan

demonstrasi untuk menggali konsepsi awal siswa. Pada tahap ini,

siswa diberi batasan waktu (“think time”) oleh guru untuk memikirkan
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jawabannya secara individual terhadap pertanyaan yang diberikan.

Dalam penentuannya, guru harus mempertimbangkan pengetahuan

dasar siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

c. Tahap Pairs (berpasangan dengan teman sebangku)

Pada tahap ini, guru mengelompokkan siswa secara berpasangan. Guru

menentukan bahwa pasangan setiap siswa adalah teman sebangkunya.

Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak pindah mendekati siswa lain

yang pintar dan meninggalkan teman sebangkunya. Kemudian, siswa

mulai bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan mengenai

jawaban atas permasalahan yang telah diberikan oleh guru.Setiap siswa

memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan

jawaban secara bersama.

d. Tahap Share (berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh

kelas)

Pada tahap ini, siswa dapat mempresentasikan jawaban secara

perseorangan atau secara kooperatif kepada kelas sebagai keseluruhan

kelompok.Setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai dari

hasil pemikiran mereka.

e. Tahap Penghargaan

Siswa mendapat penghargaan berupa nilai baik secara individu

maupun kelompok. Nilai individu berdasarkan hasil jawaban pada

tahap think, sedangkan nilai kelompok berdasarkan jawaban pada

tahap pair dan share, terutama pada saat presentasi memberikan

penjelasan terhadap seluruh kelas (Huda,2014: 180)
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Beberapa kelebihan model pembelajaran Think Pairs and Share (TPS)

sebagai berikut.

a. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas.

Penggunaan metode pembelajaran Think Pair and Share menuntut

siswa menggunakan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas atau

permasalahan yang diberikan oleh guru di awal pertemuan sehingga

diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik sebelum guru

menyampaikannya pada pertemuan selanjutnya.

b. Memperbaiki kehadiran.

Tugas yang diberikan oleh guru pada setiap pertemuan selain untuk

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga

dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada setiap

pertemuan. Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir maka siswa

tersebut tidak mengerjakan tugas dan hal ini akan mempengaruhi hasil

belajar mereka.

c. Angka putus sekolah berkurang.

Model pembelajaran Think Pair and Share diharapkan dapat

memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa

dapat lebih baik dari pada pembelajaran dengan model konvensional.

d. Sikap apatis berkurang.

Sebelum pembelajaran dimulai, kencenderungan siswa merasa malas

karena proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa yang

disampaikan guru dan menjawab semua yang ditanyakan oleh guru.

Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar,
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metode pembelajaran Think Pair and Share (TPS) akan lebih menarik

dan tidak monoton dibandingkan metode konvensional.

e. Penerimaan terhadap individu lebih besar.

Dalam model pembelajaran konvensional, siswa yang aktif di dalam

kelas hanyalah siswa tertentu yang benar-benar rajin dan cepat dalam

menerima materi yang disampaikan oleh guru sedangkan siswa lain

hanyalah “pendengar” materi yang disampaikan oleh guru. Dengan

pembelajaran Think Pair and Share (TPS) hal ini dapat diminimalisir

sebab semua siswa akan terlibat dengan permasalahan yang diberikan

oleh guru.

f. Hasil belajar lebih mendalam.

Parameter dalam PBM adalah hasil belajar yang diraih oleh siswa.

Dengan pembelajaran Think Pair and Share (TPS) perkembangan hasil

belajar siswa dapat diidentifikasi secara bertahap.Sehingga pada akhir

pembelajaran hasil yang diperoleh siswa dapat lebih optimal.

g. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi.

Sistem kerjasama yang diterapkan dalam model pembelajaran Think

Pair and Share (TPS) menuntut siswa untuk dapat bekerja sama dalam

tim, sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar berempati, menerima

pendapat orang lain atau mengakui secara sportif jika pendapatnya

tidak diterima. (Huda 2014: 182)

Beberapa kelemahan model pembelajaran Think Pairs Share (TPS)

sebagai berikut.

a. Tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berpikir



34

sistematik,

b. Lebih sedikit ide yang masuk,

c. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok

yang bersangkutan sehingga banyak kelompok yang melapor dan

dimonitor (Huda,2014: 185)

Dalam Think Pair and Share (TPS), guru menantang dengan pertanyaan

terbuka dan memberi siswa setengah sampai satu menit untuk memikirkan

pertanyaan itu. Hal ini penting karena memberikan kesempatan siswa

untuk mulai merumuskan jawaban dengan mengambil informasi dari

memori jangka panjang. Siswa mendapat penghargaan berupa nilai baik

secara individu maupun kelompok. Nilai individu berdasarkan hasil

jawaban pada tahap think, sedangkan nilai kelompok berdasarkan jawaban

pada tahap pair dan share, terutama pada saat presentasi memberikan

penjelasan terhadap seluruh kelas.

6. Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT)

Team Games Tournament (TGT) merupakan salah satu strategi

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin (1995) untuk

membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran. Slavin

menemukan bahwa TGT berhasil meningkatkan skill-skill dasar,

pencapaian, interaksi positif antar siswa, harga diri, dan sikap penerimaan

pada siswa-siswa lain yang berbeda.

TGT merupakan kegiatan pembelajaran kooperaktif yang terdiri dari

kegiatan pengajaran, kelompok belajar, dan pertandingan antar kelompok.
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Pada model pembelajaran TGT siswa mempelajari materi diruang kelas.

Setiap siswa ditempatkan dalam satu kelompok yang terdiri dari siswa

yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Dalam TGT setiap

kelompok akan diuji dalam game akademik. Nilai yang mereka peroleh

dari game akademik  akan menentukan skor kelompok mereka masing-

masing.

Pembelajaran kooperaktif tipe TGT memiliki komponen-komponen

sebagai berikut.

a. Presentasi Kelas

Guru menerangkan konsep-konsep garis besar materi yang berkaitan

dengan pembelajaran dan siswa mendengarkan serta memperhatikan

dengan baik.

b. Kelompok

Siswa terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen.Setiap

kelompok terdiri 4-5 orang. Setelah guru menjelaskan konsep materi,

setiap kelompok mengerjakan LKS, berdiskusi memecahkan masalah

bersama-sama, mencocokkan jawaban, dan memberi jawaban yang

bena kepada teman yang melakukan kesalahan. Setiap anggota

kelompok harus yakin bahwa dirinya bener-bener telah menguasai

materi, mempertanggungjawankanya dalam presentasi kelas dan

mempersiapkan diri dalam turnamen.

c. Pertandingan ( tournament)

Sebelum pertandingan antar kelompok mulai dilaksanakan, setiap

anggota kelompok heterogen di pisah untuk sementar waktu. Siswa
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yang memiliki kemampuan sama dari setiap kelompok ditempakan

dalam satu meja pertandiangan yang terdiri dari tiga meja atau empat

orang, setelah siswa yang berkemampuan sama ditempatkan dalam

satu meja pertandingan (anak yang cerdas dari setiga kelompok

disatukan di meja 1, anak yang memiliki kemampuan sedang

ditempatkan di meja 2, anak yang memiliki kempuan kurang

ditempatkan di meja 3).

d. Penghargaan

Perolehan poin setiap anggota kelompok disumbangkan kepada

kelompok dan digunakan untuk menetukan kelompok yang berhak

mendapatkan penghargaan. Nilai kelompok dihitung berdasarkan

jumlah poin yang diperoleh setiap anggota kelompok dalam

pertandingan.

Selanjutnya, menurut Wartono dkk (2004) menyatakan bahwa dalam Team

Games Tournament (TGT), siswa memainkan permainan pengacakan kartu

dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh poin pada skor tim

mereka. Permainan ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada

kartu-kartu yang diberikan angka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud

adalah pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi pelajaran yang

dirancang untuk mengetes kemampuan siswa dari penyampaian pelajaran

siswa dikelas. Setiap wakil kelompok akan mengambil sebuah kartu yang

diberi angka dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan

angka tersebut. Permaianan ini dimainkan pada meja-meja pertanyaan

yang sesuai.
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Menurut Slavin dalam Rusman (2012: 225) pembelajaran kooperatif tipe

TGT terdiri dari lima langkah tahapan,yaitu tahap penyajian kelas

(classpresentasion), belajar dalam kelompok (teams), permainan (games),

pertandingan (tournament), dan penghargaan (team recognition).

Selanjutnya menurut Saco dalam Rusman (2012: 230), dalam TGT siswa

memainkan permainan dengan anggota tim lain untuk memperoleh skor

bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam

bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi

pelajaran.

Model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) ini berlandaskan

teori Piaget dan Vigotsky (dalam aliran konstruktivisme). Peserta didik

membangun (mengkonstruksi) pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal

kemudian memadukannya dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang

didapatkannya. Jadi perolehan pengetahuan ini bukan pemindahan dari

guru langsung ke siswa, namun siswa tersebut yang harus aktif

membangun pengetahuannya.

Menurut Rusman (2012: 221) Kelebihan dan kelemahan dalam

penggunaan tipe TGT sebagai berikut.

Kelebihan penggunaan metode pembelajaraan kooperatif tipe TGT adalah
sebagai berikut.

a. Siswa mengembangkan serta menggunakan keterampilan berfikir
dan kerjasama kelompok,

b. Menyuburkan hubungan positif diantara siswa yang berasal dari ras
yang berbeda,

c. Mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan semangat
belajar dan mengandung reinforcement,
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d. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang diharapkan siswa
dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab,
kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar,

e. Dapat menuntun siswa untuk berkompetisi dalam suasana akademik
yang sehat,

f. Dapat melatih keberanian siswa untuk tampil didepan umum.

Kelemahan penggunaan metode pembelajaraan kooperatif tipe TGT
adalah sebagai berikut.

a. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan
perlakuan seperti ini,

b. Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam
pengelolaan kelas. Akan tetapi usaha sungguh-sungguh yang terus
menerus akan dapat terampil menerapkan metode ini,

c. Membutuhkan waktu yang relatif lama.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe

TGT mengandung kegiatan-kegiatan yang bersifat permainan. Secara

umum peran guru dalam model ini adalah memacu siswa agar lebih serius

dan semangat, kemudian membandingkannya dengan presentasi siswa

(kelompok) lain. Dengan demikian, dapat ditentukan kelompok mana yang

berhasil mencapai prestasi yang paling baik. Pembelajaran kooperatif tipe

TGT ini merupakan hasil modifikasi pembelajaran tutorial TGT di mana

pada saat diskusi kelompok didesain kelompok-kelompok kooperatif.

Pembelajaran kooperatif tipe 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 TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di
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samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan

keterlibatan belajar.

7. Mata Pelajaran Ekonomi di SMA

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. Disebagian 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.

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

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

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

tertua dan ilmu pengetahuan termuda. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang

ilmu pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang

timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan

atau untuk mencapai kemakmuran.

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan

sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi,

konsumsi, dan distribusi. Mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku

ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang

terjadi di lingkungan kehidupan manusia.
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Mata pelajaran ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut.

a. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa

dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang

terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara.

b. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

c. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan

memiliki pengetahuan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang

bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara.

d. Membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai

sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala

nasional maupun internasional.

Ilmu ekonomi dalam SMA khususnya kelas X, membahas tentang

pengenalan ekonomi serta ruang lingkup dalam ekonomi itu sendiri.

Peserta didik dituntut untuk memahami teori dasar tentang ekonomi.

Sehingga pemahaman ini akan bermanfaat bagi para siswa dalam

bermasyarakat maupun dalam jenjang yang lebih tinggi tentang ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, ekonomi adalah suatu disiplin ilmu yang

membekali siswa tentang konsep ekonomi untuk mengetahui dan mengerti

peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, terutama

yang terjadi di lingkungan setingkat individu/rumah tangga, nasional, atau

internasional.
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8. Sikap Siswa

Menurut Allport dalam Sarlito, (2012: 81), sikap merupakan kesiapan

mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang, bersama

dengan pengalaman individual masing-masing, mengarahkan dan

menentukan respons terhadap berbagai objek dan situasi. Selanjutnya

menurut Zanna dan Rempel dalam Sarlito, (2012: 82), sikap merupakan

reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau

seseorang, menunjukan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan

perilaku seseorang.

Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak senang, perasaan setuju

atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka terhadap guru, materi,

tugas-tugas, serta lainnya.

Sikap merupakan penilaian seseorang terhadap suatu objek, situasi,

konsep, orang lain maupun dirinya sendiri akibat hasil dari proses belajar

maupun pengalaman dilapangan yang menyatakan rasa suka (respon

positif) dan rasa tidak suka (respon negatif). Sikap merupakan salah satu

tipe karakteristik afektif yang sangat menentukan keberhasilan seseorang

dalam proses pembelajaran. Untuk itu pendidik harus membuat rencana

pembelajaran termasuk pengalaman peserta didik yang membuat sikap

peserta didik terhadap mata pelajaran lebih positif.

Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu:

a. Komponen kognitif, merupakan representasi apa yang dipercayai oleh
individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan
stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan
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penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah yang
controversial.

b. Komponen afektif, merupakan perasaan yang menyangkut aspek
emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling
dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling
bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah
sikap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang
dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

c. Komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku
tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi
tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/ bereaksi terhadap
sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang
dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang
adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.
(Azwar, 2015: 23-27)

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan sikap

seseorang. Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang mengatakan

sesuatu mengenai objek sikap yang hendak di ungkap. Pernyataan sikap

mungkin berisi atau mengatakan hal-hal yang positif mengenai objek

sikap, yaitu kalimatnya bersifat mendukung atau memihak pada objek

sikap. Pernyataan ini disebut dengan pernyataan yang favourable.

Sebaliknya pernyataan sikap mungkin pula berisi hal-hal negatif mengenai

objek sikap yang bersifat tidak mendukung maupun kontra terhadap objek

sikap. Pernyatan seperti ini disebut dengan pernyataan yang tidak

favourable. Suatu skala sikap sedapat mungkin diusahakan agar tediri atas

pernyataan favourable dan tidak favourable dalam jumlah yang seimbang.

Sikap belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku ketika ia

mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar ikut

menentukan intensitas kegiatan belajar. Sikap belajar yang positif akan

menimbulkan intensitas kegunaan yang lebih tinggi dibandingkan sikap
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belajar yang negatif. Peranan sikap bukan saja ikut menentukan apa saja

yang dilihat seseorang, melainkan juga bagaimana ia melihatnya.

Tujuan pendidikan ekonomi antara lain adalah penekanannya pada

pembentukan sikap siswa. Sikap merupakan kecenderungan seseorang

untuk menerima atau menolak sesuatu , konsep, kumpulan ide, atau

kelompok individu. Hal ini dapat disikapi oleh siswa secara berbeda-beda,

mungkin menerima dengan baik atau sebaliknya. Dengan demikian, sikap

siswa terhadap mata pelajaran ekonomi adalah kecenderungan untuk

menerima atau menolak pelajaran ekonomi. Agar siswa dapat menerima

pelajaran ekonomi atau memberikan respon positif setelah mengikuti

pelajaran ekonomi perlu ditanamkan sikap positif terhadap pelajaran

ekonomi.

Sikap positif siswa terhadap pelajaran menjadi hal yang sangat penting

untuk meningkatkan kepercayaan dirinya untuk meningkatkan prestasi

dalam belajar. Sikap positif datang dari pengalaman pelajaran didalam

lingkungan dan secara parsial dicapai ketika suatu visi perubahan yang

baik didalam fikiran itu diterapkan terhadap orang-orang. Dengan

demikian untuk menumbuhkan sikap positif terhadap pelajaran ekonomi,

perlu diperhatikan agar penyampaian pelajaran ekonomi dapat

menyenangkan, mudah dipahami dan menunjukan bahwa banyak

kegunaanya dalam mempelajari ilmu ekonomi. Materi harus dipilih dan

disesuaikan dengan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari (kontekstual) dan tingkat kognitif siswa, dimulai dengan penggunaan
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model-model pembelajaran yang melibatkan siswa sehingga tercipta

pembelajaran yang menyenangkan. Dari sini diharapkan siswa mempunyai

pengalaman yang baik terhadap pelajaran ekonomi sehingga mengalami

perubahan berfikir tentang ekonomi menjadi pelajaran yang

menyenangkan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai pembanding atau acuan dalam melakukan kajian penelitian digunakan

hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang dijadikan pembanding atau

acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Penelitian yang Relevan

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
a b C d

1. Agus
Komari
(2015)

Perbandingan hasil
belajar ekonomi
melalui model
pembelajaran
kooperatif tipe team
games tournament dan
team assisted
individualization
dengan
memperhatikan minat
belajar siswa kelas x
sma negeri 1
batanghari tahun
pelajaran 2014/2015

terdapat perbedaan hasil
belajar ekonomi antara siswa
yang pembelajarannya
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
Team Games Tournament
dibandingkan yang
pembelajarannya
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
Team Assisted
Individualization
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Tabel 3 (Lanjutan)
a b c d

2. Febriani
(2014)

Pengaruh model
pembelajaran
kooperatif tipe think
pair share (tps)
terhadap aktivitas dan
penguasaan
Konsep oleh siswa
pada materi tahapan
Perkembangan
manusia

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa aktivitas belajar siswa
rata-rata berkriteria tinggi
yaitu 79,17 %, hal ini juga
terlihat dari peningkatan
untuk semua aspek yang
diamati yaitu aspek
mengemukakan ide atau
pendapat berkriteria tinggi
(76,51%), bekerja sama dalam
tim berkriteria tinggi
(81,26%), dan
mempresentasikan kegiatan
kelompok berkriteria tinggi
(78,85%). Penguasaan konsep
oleh siswa juga mengalami
peningkatan dengan rata-rata
nilai pretest (40,46), postest
(79,06), N-gain (60,45).

3. Esa Norita
(2013)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar dengan
Menggunakan Model
Pembelajaran Tipe
Number Head Together
(NHT) dan Model
Pembelajaran Tipe
Mind Mapping dengan
Memperhatikan Sikap
Siswa terhadap Mata
Pelajaran IPS Terpadu

Terdapat perbedaan rata-rata
hasil belajar IPS Terpadu
siswa yang pembelajarannya
menggunakan model
kooperatif tipe NHT dan Mind
Mipping ditunjukan  dengan
pengujian Hipotesis pertama
diperoleh Fhitung 10,048 > Ftabel

4,03.

4. Agnestia
Refriyona
(2015)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar IPS
Terpadu Menggunakan
Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Think
Pair and Share(TPS)
dan Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Numbered Heads
Together (NHT)
dengan Memperhatikan
Minat Belajar Siswa

ada perbedaan hasil belajar
IPS Terpadu antara siswa
yang pembelajaranya
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair and Share
dibandingkan yang
pembelajarannya
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together
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Berdasarkan penelitian yang relevan diatas, dari Agus Komari (2015) yang

berjudul “Perbandingan hasil belajar ekonomi melalui model pembelajaran

kooperatif tipe team games tournament dan team assisted individualization

dengan memperhatikan minat belajar siswa kelas x sma negeri 1 batanghari

tahun pelajaran 2014/2015”, penulis mengambil kutipan mengenai model

pembelajaran Team Games Tournament (TGT) sebagai (X2). Febriani (2014)

yang berjudul “Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share (TPS) terhadap aktivitas dan penguasaan konsep oleh siswa pada materi

tahapan perkembangan manusia”, penulis mengambil kutipan mengenai model

pembelajaran Think Pair Share (TPS) sebagai (X1). Esa Norita (2013) yang

berjudul “studi perbandingan hasil belajar dengan menggunakan model

pembelajaran tipe number head together (nht) dan model pembelajaran tipe

mind mapping dengan memperhatikan sikap siswa terhadap mata pelajaran ips

terpadu”  penulis mengambil kutipan mengenai sikap siswa sebagai variabel

moderator. Selanjutnya dari Agnestia Refriyona (2015) yang berjudul “studi

perbandingan hasil belajar ips terpadu menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe think pair and share (TPS) dan model pembelajaran kooperatif

tipe numbered heads together (NHT) dengan memperhatikan minat belajar

siswa”, penulis mengambil kutipan mengenai hasil belajar sebagai (Y).

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu variable bebas (Independen),

Variabel terikat (Dependen) dan variabel moderator. Variabel bebas

(Independen) dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran
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kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) dan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Variabel terikat (Dependen)

dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi siswa melalui kedua model

pembelajaran tersebut. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah sikap

siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.

1. Perbedaan Hasil Belajar Ekonomi Siswa yang Pembelajarannya
Menggunakan Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair and share
(TPS) dengan Siswa yang Pembelajaranya Menggunakan
Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT)

Model pembelajaran kooperatif memiliki bermacam tipe, dua

diantaranya adalah model pembelajaran Thimk Pair and share (TPS) dan

Team Games Tournament (TGT). Kedua model 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

fasilitator.

Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) merupakan

strategi pembelajaran yang memperkenalkan gagasan tentang waktu

“tunggu atau berfikir” pada elemen interaksi pembelajaran kooperatif

yang saat ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan

respon siswa terhadap pertanyaan. Model pembelajaran Think Pair and

Share (TPS) memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja

sama dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi siswa dan memberi

kesempatan siswa untuk menunjukan partisipasi mereka terhadap orang

lain. Skill-skill yang umumnya dibutuhkan dalam strategi ini adalah
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sharing informasi, bertanya, menyimpulkan gagasan orang lain dan

paraphrasing.

Model pembelajaran TGT, guru menjelaskan materi sebagai pengantar,

kemudian guru membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen

selanjutnya para siswa berdiskusi memecahkan masalah bersama-sama,

mencocokkan jawaban, dan memberi jawaban yang benar kepada teman

yang melakukan kesalahan, kemudian diadakan pertandingan

(tournament) yang digolongkan berdasarkan tingkat kemampuan siswa

dari masing-masing kelompok setelah pertandingan selesai guru

memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil

mengumpulkan skor tertinggi. Dengan demikian, diharapkan siswa lebih

bisa memahami konsep, menambah pengetahuannya serta dapat

menemukan kemungkinan solusi dari permasalahan. Dalam proses

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) ada beberapa indikator

dari kemampuan berfikir kritis yang dapat terpenuhi yaitu diantaranya

memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar dan

mengatur strategi dan taktik.

Siswa yang memiliki sikap yang cukup antusias dalam menerima

pelajaran dengan baik, umumnya lebih cepat untuk memahami dan

menyerap informasi baru yang akan diterimanaya. Sikap positif ini

mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, apalagi

model pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama tim, maka sikap

positif sangat diperlukan untuk bekerja bersama dengan rekan yang tidak
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semuanya memiliki sikap positif. Adapun yang memiliki sikap negatif

cenderung lebih pasif dengan apa yang diberikan kepadanya. Sebagian

besar hasil belajar yang diperoleh pun cenderung rendah dan kurang

optimal. Disini dapat terlihat bahwa hasil yang diperoleh oleh sikap yang

memicu siswa, mempengaruhi hasil belajar yang dicapainya.

2. Hasil Belajar Ekonomi Siswa yang Memiliki Sikap Positif melalui
Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair and share (TPS) dengan
Siswa  yang Pembelajaranya Menggunakan Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT)

Sikap siswa terhadap mata pelajaran Ekonomi adalah kecenderungan

untuk menerima atau menolak pelajaran ekonomi.Hal ini sesuai dengan

teori yang dikembangkan oleh John Dewey. Menurutnya belajar

tegantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri yang

mengakibatkan terciptanya suasana belajar siswa yang lebih

menyenangkan dan berdampak pada sikap siswa yang merespon positif

dan proaktif dalam memecahkan masalah dan dapat berintegrasi

sehingga hasil belajarnya pun maksimal. Agar siswa dapat menerima

pelajaran ekonomi dan merespon positif setelah mengikuti pelajaran

ekonomi perlu ditanamkan sikap positif siswa terhadap mata pelajaran

ekonomi.

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS masing-masing siswa dalam

kelompok kecil dituntuk untuk dapat berfikir, mengeluarkan idea tau

gagasan serta pendapatnya dalam menyelesaikan persoalan yang

diberikan oleh guru, kemudian berdiskusi dengan temen satu

kelompoknya. Lalu mensharekan hasil dari yang mereka dapatkan
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dalam diskusi tersebut. Hal ini memungkinkan siswa yang memiliki

sikap positif yang tinggi terhadap mata pelajaran ekonomi menjadi

bersemangat dan mempersiapkan diri secara maksimal untuk melakukan

persentasi dengan baik.

Pada model pembelajaran TPS tidak menimbulkan jiwa kompetitif

seperti pada model pembelajaran TGT. Sehingga siswa yang mempunyai

sikap negatif terhadap mata pelajaran ekonomi lebih bersifat pasif dan

kurang maksimal dalam proses belajar. Hal ini membuat kecenderungan

siswa yang memiliki sikap positif yang mampu melaksanakan tugas

dengan baik, dan yang memiliki sikap negatif lebih memilih sikap pasif,

sehingga hasil pelajaran yang pembelajarannya menggunnakan model

kooperatif tipe TPS lebih tinggi dibandingkan dengan kooperatif tipe

TGT.

3. Hasil Belajar Ekonomi Siswa yang Memiliki Sikap Negatif melalui
Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair and share (TPS) dengan
Siswa yang Pembelajaranya Menggunakan Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT)

Pembelajaran kooperatif Think Pair and Share (TPS) membutuhkan

pemikiran yang mendalam dalam diri siswa untuk dapat menuangkan

ide, gagasan, pemecahan masalah dan membutuhkan wawasan yang

cukup luas dalam penyelesaian masalah yang diberikan guru kepada

peserta didik.

Pembelajaran Team Games Tournament (TGT) merupakan pembelajaran

yang dapat meninbulkan sikap kerja sama, dan sikap kompetitif untuk

memenangkan turnamen. Sehingga siswa termotivasi untuk lebih belajar
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lagi agar dapat memenangkan turnamen tersebut. Siswa memiliki suatu

kebanggaan tersendiri apabila dapat memenangkannya.

Dalam pembelajaran Team Games Tournament (TGT) ini siswa yang

tadinya pasif dalam belajar menjadi bersemangat dan aktif dalam proses

pembelajaran ditunjukan dengan tindakan untuk memenangkan

turnamen. Menurut Peaget, pengetahuan tidak diperoleh secara pasif

oleh seseorang, melainkan tindakan. Dari pandangan Piaget ini dapat

dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu cara maupun kemampuan

anak menyerap ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual

anak. Sehingga hasil belajar yang diinginkan pada model pembelajaran

kooperatif Tipe Think Pair and Share (TPS) dengan siswa yang

memiliki sikap negatif lebih rendah dibandingkan model pembelajaran

Team Games Tournament (TGT).

4. Ada Interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif dengan Sikap
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share

(TPS) siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran

ekonomi, hasil belajarnya lebih baik dari pada siswa yang memiliki

sikap negatif terhadap mata pelajaran ekonomi, dan jika pada model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) siswa

yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran ekonomi lebih

tinggi hasil belajarnya daripada yang memiliki sikap positif, maka terjadi

interaksi antara model pembelajaran kooperatif dan sikap siswa pada

mata pelajaran yang diajarkan.
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Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan kerangka pikir

Berdasarkan gambar 1 bagan kerangka fikir, dapat dilihat bahwa pemberian

perlakuan yang berbeda yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang

berbeda antara kelas eksperimen dan kontrol akan mempengaruhi hasil belajar

yang dilihat dari sikap siswa.

D. Anggapan Dasar Hipotesis

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, antara

lain.

1. Seluruh siswa kelas X yang menjadi subjek penelitian mempunyai

kemampuan akademis yang relatif sama dalam mata pelajaran ekonomi.

2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran TPS

dan kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran

TGT, di ajar oleh guru yang sama.

Model
Pembelajaran

TPS
(X1)

TGT
(X2)

Sikap
Positif dan
Negatif

Hasil
Belajar
optimal
(Y)

Sikap
Mandiri
Siswa
(Independent
Attitude)
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3. Faktor- faktor lain yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar ekonomi

siswa selain sikap belajar dalam memahami konsep ekonomi dan model

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan TGT, diabaikan.

E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah.

1. Terdapat perbedaan signifikan hasil belajar ekonomi siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair and Share (TPS) dibandigkan dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game

Tournament (TGT).

2. Rata–rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki sikap positif

terhadap mata pelajaran yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) lebih tinggi

dibandingkan dengan yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).

3. Rata–rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki sikap negatif

terhadap mata pelajaran yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) lebih tinggi

dibandingkan dengan yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran tipe Think Pair and Share (TPS).

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan sikap

belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. Penelitian komparatif

adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis

komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan

(Sugiyono, 2015: 107).

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaaan

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

berbeda (Sugiyono, 2015: 57). Analisis komparatif dilakukan dengan cara

membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian

satu dengan penelitian lain. Melalui analisis komparatif ini peneliti dapat

memadukan antara teori yang lain, untuk mereduksi bila dipandang terlalu

luas (Sugiyono, 2015: 93). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan

penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu

hasil belajar ekonomi siswa dengan perlakuan yang berbeda.
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1. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksperimen. Pendekatan

eksperimen dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang digunakan

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap terhadap yang lain

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono,2015: 107). Metode

eksperimen yang digunakan adalah metode eksperimen semu (quasi

eksperimental design) dengan pola treatment by level design. Penelitian

eksperimen semu dapat diartikan sebagai penelitian yang mendekati

eksperimen. Bentuk penelitian ini banyak digunakan dibidang ilmu

pendidikan atau penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia

(Sukardi,2009: 16).

Kelompok sampel ditentukan secara random. Kelas I (X1) melaksanakan

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) sebagai

kelas eksperimen dan Kelas II (X4) melaksanakan model pembelajaran

tipe Team Games Tournament (TGT) sebagai kelas kontrol. Dimana pada

masing-masing kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki sikap

positif dan negatif terhadap mata pelajaran. Desain penelitian

menggunakan Treatment By Level, digambarkan sebagai berikut.

Sikap Siswa (B)

Model Pembelajaran (A)

TPS
(A1)

TGT
(A2)

Sikap Positif (B1)
Hasil Belajar Hasil Belajar

(A1B1) (A2B1)

Sikap Negatif (B2)
Hasil Belajar Hasil Belajar

(A1B2)                           (A2B2)

Gambar 2. Desain Penelitian
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Keterangan

A1B1 =kelompok siswa yang memiliki sikap positif yang belajar dengan

pembelajaran model TPS

A2B1 =kelompok siswa yang memiliki sikap negatif yang belajar dengan

pembelajaran model TPS

A1B2 =kelompok siswa yang memiliki sikap positif yang belajar dengan

pembelajaran model TGT

A2B2 =kelompok siswa yang memiliki sikap positif yang belajar dengan

pembelajaran model TGT

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Treatment By Level, yaitu

menggunakan model pembelajaran Think Pair and Share (TPS) dan Team

Games Tournament (TGT) pada siswa kelas X yang memiliki sikap positif

dan negatif untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar

ekonomi.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu

pra penelitian dan pelaksana penelitian. Langkah-langkahnya adalah

sebagai berikut.

a. Pra Penelitian

Kegiatan yang dilaksanakan pada pra penelitian sebagai berikut.

1) Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui

jumlah kelas dan memastikan bahwa setiap kelas dalam populasi
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merupakan kelas yang-kelas yang mempunyai kemampuan relative

sama (tidak ada kelas unggulan) kemudian digunakan sebagai

sampel dalam penelitian.

2) Menetapkan sampel penelitian yang dilakukan dengan teknik

cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak

berdasarkan kelompok yang sudah ada, bukan pada individu. Dari

hasil pengundian diperoleh kelas eksperimen (X1)

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair and Share (TPS) dan kelas kontrol (X4)

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Team Games Tournament (TGT).

3) Membuat instrumen angket untuk sikap siswa dan instrumen

evaluasi berupa soal posttest

4) Melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrument angket

sikap siswa

5) Melakukan pengujian validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan

daya beda instrument soal posttest

6) Membuat media dan perangkat pembelajaran mengenai materi

yang akan diajarkan.

b. Pelaksana Penelitian

1) Pengambilan data angket untuk mengetahui siswa yang memiliki

sikap positif dan negatif

2) Mengadakan kegiatan pembelajaran menerapkan model

pembelajaran Think Pair and Share (TPS) untuk kelas eksperimen
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dan model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) untuk

kelas kontrol.

3) Menentukan angkah-langkah pembelajaran sebagai berikut.

a) Kelas Eksperimen

(1) Pendahuluan

(a) Salam pembuka, pengkondisian kelas, do’a, absensi

(b) Guru membuka pelajaran

(c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil

belajar yang akan dicapai siswa

(d) Guru memberikan motivasi siswa terhadap

pembelajaran

(2)  Kegiatan Inti

(a) Guru memulai pembelajaran menyampaikan isi materi

dengan metode ceramah secara singkat

(b) Guru menjelaskan tentang model pembelajaran yang

akan digunakan

(c) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa kemudian

siswa diberikan waktu untuk berfikir sendiri

(d) Siswa berfikir untuk memperoleh jawaban

(e) Siswa diminta untuk berpasangan dengan temannya

(f) Siswa berdiskusi dengan pasangannya untuk

memecahkan pertanyaan guru
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(g) Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya didepan

kelas

(h) Siswa lain berkesempatan menanggapi presentasi dan

mengajukan pertanyaan

(i) Guru bersama siswa memberikan kesimpulan dan

meluruskan jawaban siswa yang telah diselesaikan

(3) Penutup

(a) Guru mengajak siswa merefleksikan apa yang telah

dipelajari hari ini,siswa diberi kesempatan mengingat

kembali pengalaman belajarnya dan memperbarui

pengetahuan yang dimilikinya

(b) Guru dan siswa bekerja sama dalam menyimpulkan

dan guru member penegasan materi pembelajaran

(c) Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) dan

menugaskan siswa untuk membaca materi pembelajaran

pada materi berikutnya

(d) berdo’a dan salam.

b) Kelas Kontrol

(1)  Pendahuluan

(a) Salam pembuka, pengkondisian kelas, do’a, absensi

(b) Guru membuka pelajaran
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(c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil

belajar yang akan dicapai siswa

(d) Guru memberikan motivasi siswa terhadap

pembelajaran

(2) Kegiatan Inti

(a) Guru memulai pembelajaran menyampaikan isi materi

dengan metode ceramah secara singkat

(b) Guru menjelaskan tentang model pembelajaran yang

akan digunakan

(c) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok

berdasarkan kemampuan siswa, setiap kelompok terdiri

dari 4 - 6 siswa

(d) Siswa mendalami materi yang telah disampaikan

bersama teman kelompoknya

(e) Guru memberikan LKS untuk dikerjakan bersama

teman kelompok, siswa mendiskusikan jawabannya

bersama kelompok

(f) Guru memberikan kesempatan kepada salah satu

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya

didepan kelas sedangkan kelompok lain menanggapinya

(g) Guru memimpin dan memandu jalannya game dan

melakukan pen-skoran

(h) Guru mengakhiri game dan membacakan perolehan

skor
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(i) Guru memberikan reward kepada kelompok-kelompok

yang bagus

(j) Guru menjelaskan solusi dari soal-soal dan pengerjaan

kelompok bersama siswa

(3) Penutup

(a) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya

(b) Guru mengajak siswa merefleksikan apa yang telah

dipelajari hari ini,siswa diberi kesempatan mengingat

kembali pengalaman belajarnya dan memperbarui

pengetahuan yang dimilikinya

(c) Guru dan siswa bekerja sama dalam menyimpulkan

dan guru member penegasan materi pembelajaran

(d) Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) dan

menugaskan siswa untuk membaca materi pembelajaran

pada materi berikutnya

(e) berdo’a dan salam.

4) Melaksanakan tes hasil belajar untuk memperoleh data hasil belajar

siswa.

5) Menguji hipotesis, yaitu mengolah data yang diperoleh dengan

menggunakan rumus yang telah ditentukan.

6) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri

1 Seputih banyak Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 8 kelas

sebanyak 246 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 118). Pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Teknik

ini memilih sampel bukan didasarkan pada individu, tetapi lebih

didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subyek yang secara

alami berkumpul bersama (Sukardi,2009: 61).

Sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak 8 kelas, yaitu X1,

X2 , X3, X4, X5, X6, X7, dan X8. Hasil teknik cluster random sampling

diperoleh kelas X1 dan X4 sebagai sampel, kemudian kedua kelas

tersebut di undi untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Hasil undian diperoleh kelas X1 yang berjumlah 31 siswa sebagai kelas

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatf tipe

Think Pair and Share (TPS) dan kelas X4 yang berjumlah 30 siswa

sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).
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Teknik dalam pengambilan sampel disajikan dalam bagan berikut ini.

Tahap cluster rundem sampling

Tahap Pengundian
menentukan kelas
eksperimen dan kontrol

Eksperimen        Kontrol

Gambar 3. Diagram Teknik Cluster Random Sampling

N1 = 32 yaitu kelas eksperimen
N2 = 31 yaitu kelas kontrol

X1

32

X2

31

X3

31

X4

31

X5

30

X6

31

X7

30

X8

30

X1

32

X4

31

SRS

N = 32 + 31

N = 63

X1

32

X4

31

SRS

SRS
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3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

bersifat kuantitatif berupa rata-rata nilai tes pada pokok bahasan

memahami konsumsi dan investasi kelas X.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2015: 61).

Variabel dalam penelitian ini ada 3 variabel.

1. Variabel bebas (Independent)

Menurut Sugiyono (2015: 61), variabel bebas adalah merupakan variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas (independent)

dalam penelitian ini terdiri dari dua model pembelajaran yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS ) dilambangkan

X1 dan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament

(TGT) dilambangkan X2.

2. Variabel terikat (Dependent)

Menurut Sugiyono (2015: 61), variabel terikat merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi siswa

(Y).
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3. Variabel Moderator

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah sikap siswa terhadap mata

pelajaran ekonomi. Sikap siswa terhadap mata pelajaran diduga

mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara model

pembelajaran kooperatif dengan hasil belajar Ekonomi yaitu melalui

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and share (TPS) dan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).

D. Definisi Konseptual Variabel

1. Hasil belajar Ekonomi

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 (Dimyati dan Mudjiono,2006: 3)

2. Model Pembelajaran Think Pair and Share (TPS)

Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) merupakan salah

satu model pembelajaran kooperatif yang mengedepankan siswa untuk

berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dengan cara

berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan kemudian

dipersentasikan hasil dari suatu diskusi tersebut (Huda,2014: 206).

3. Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT)

Model Team Games Tournament (TGT) merupakan kegiatan pembelajaran

kooperatif yang terdiri dari kegiatan pengajaran, kelompok belajar, dan

pertandingan antar kelompok/turnamen yang merupakan ajang kompetisi
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bagi siswa untuk menunjukkan prestasi mereka dan penghargaan yang

menjadi alat ukur keberhasilan kelompok (Huda,2014: 197).

4. Sikap Siswa

Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek

atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan

memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau

berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan kontak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau

properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur (Sudjarwo,2009: 174).

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

No. Variabel Konsep
Variabel

Indikator Pengukuran
Variabel Skala

1. Hasil Belajar Hasil yang
diperoleh
seseorang
setelah
menempuh
proses belajar
yang
dicerminkan
dalam bentuk
angka atau skor
yang diperoleh
setelah
mengikuti tes.

Hasil tes formatif
mata pelajaran
Ekonomi

Tingkat
besarnya
hasil tes
mata
pelajaran
Ekonomi

Interval
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Tabel 4 (Lanjutan)
2. Model

Pembelajaran
Kooperatif
tipe Think pair
and share

Think Pair and
Share (TPS)
merupakan
kegiatan
pembelajaran
kooperatif yang
terdiri dari
kegiatan
pengajaran
kelompok,
berupa berfikir,
berpasangan,
dan persentasi

1. berfikir
2. komunikasi
3. menyampaikan

pendapat
dikelompok kecil

4. menshare hasil
diskusi

Observasi Interval

3. Model
Pembelajaran
Kooperatif
tipe Team
Games
Tournament

Team Games
Tournament
(TGT)
merupakan
kegiatan
pembelajaran
kooperaktif yang
terdiri dari
kegiatan
pengajaran,
kelompok
belajar, dan
pertandingan
antar kelompok.

1. kerjasama
2. interaksi
3. kompetitif
4. komunikasi

Observasi Interval

4. Sikap Siswa
terhadap mata
pelajaran

Sikap
merupakan
organisasi
pendapat,
keyakinan
seseorang
mengenai objek
atau situasi yang
relatif tetap,
yang disertai
adanya perasaan
tertentu dan
memberikan
dasar orang
tertentu untuk
merespon atau
berperilaku
dengan cara
tertentu yang
dipilihnya.
(Walgito,2007:
127)

1. kognitif
(perseptual)
- Pengetahuan
- Pandangan
- Keyakinan

2. Afektif
(Emosional)
- Sikap positif
- Sikap negatif

3.Konatif
(perilaku)
- Besarnya

kecenderungan
bertindak atau
berperilaku

- Kecilnya
kecenderungan
bertindak atau
berperilaku

Angket Interval
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Tabel  5. Kisi-kisi Angket Sikap Siswa Terhadap Mata Pelajaran

Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator No.Item Jumlah

Positif Negatif

Sikap siswa
terhadap mata
pelajaran
Ekonomi

Sikap siswa
terhadap mata
pelajaran
ekonomi
merupakan
respon yang
ditunjukan siswa
dari proses
belajar dan
pembelajaran

1. Kognitif a. Respon siswa terhadap
isi materi pelajaran
ekonomi

b. Keyakinan siswa untuk
menerima materi
ekonomi

1, 12,
13

3, 5, 8,
14

2, 7, 9,
11

4, 6, 10,

7

7

2. Afektif a. Perasaan siswa yang
menunjukan rasa suka
terhadap mata pelajaran

b. Perasaan siswa yang
menunjukan rasa tidak
suka terhadap mata
pelajaran

15, 17,
20, 22,
23, 27,
28,

16, 18,
19, 21,
24, 25,
26

7

7

3. Konatif a. tindakan siswa yang
menunjukan perilaku
kurang suka pada mata
pelajaran

b. tindakan siswa yang
menunjukan perilaku
suka pada mata
pelajaran

29, 30,
34, 35,
36, 37,
38

31, 32,
33, 39,
40, 41,
42

7

7

Jumlah 21 21 42
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Tabel  6. Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar (Post-Tes)

KOMPETENSI
DASAR

MATERI INDIKATOR

PENILAIAN

ASPEK
KOGNITIF

BENTUK
INSTRUMEN

NOMOR
SOAL

KUNCI
JAWABAN

6.1 Mendeskri
psikan
fungsi
konsumsi
dan fungsi
tabungan

 Pengertian
konsumsi

 menjelaskan
pengertian konsumsi C1 Pilihan

ganda

1, 3, 16,
17, 39

Terlampir

 Perhitunga
n fungsi
konsumsi

 Memahami cara
mencari nilai MPC,
APC dengan fungsi
matematis dan
menggambar kurva
konsumsi.

C1, C2 2, 4, 5, 6,
12

 Faktor-
faktor yang
mempenga
ruhi
konsumsi

 mengidentifikasi
faktor-faktor yang
mempengaruhi
konsumsi

C4 7,24

 Pengertian
tabungan

 menjelaskan
pengertian tabungan C1, C4 13, 19,

22, 34
 Perhitunga

n fungsi
tabungan

 Menentukan MPS,
APS dengan fungsi
matematis serta
menggunakan kurva.

C2, C3 9, 10, 14,
15, 25

 Faktor-
faktor yang
mempenga
ruhi
tabungan

 Mengidentifikasi
faktor-faktor yang
mempengaruhi nilai
tabungan

C2, C4 8, 11, 23,
28

6.2 Mendeskri
psikan
kurva
permintaan
investasi

 Pengertian
dan jenis
investasi

 Menjelaskan
pengertian investasi

 Mengidentifikasi
jenis investasi

C1, C2, C4 18, 20,
26, 27,
29, 30,
31

 Konsep
nilai waktu
dari uang

 Menganalisis konsep
nilai waktu dari
uang

C1 21

 Faktor-
faktor yang
mempengar
uhi
investasi

 Mengidentifikasi
faktor-faktor yang
mempengaruhi
investasi

C3, C4 37, 38

 Fungsi
permintaan
investasi

 Mendeskripsikan
kurva permintaan
investasi

C2 32, 33,
35, 36

 Hubungan
antara
konsumsi,
tabungan
dan investa

 Menganalisis
hubungan antara
konsumsi, tabungan
dan investasi

C1 40
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F. Teknik Pengambilan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah.

1. Observasi

Dalam penelitian ini teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan langsung tentang kegiatan proses belajar dan pembelajaran di

SMA Negeri 1 Seputih Banyak menggunakan model pembelajaran tipe

Think Pair and Share (TPS) dan Team Games Tournament (TGT).

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dan meneliti fakta atas arsip

tertulis dan catatan yang memiliki data-data tentang hal-hal yang berkaitan

dengan hasil belajar siswa, jumlah siswa dan gambaran umum mengenai

profil sekolah.

3. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terhadap guru

mata pelajaran ekonomi tanpa menggunakan pedoman wawancara yang

tersusun secara sistematis.

4. Angket (Kuesioner)

Menurut Sugiyono (2011: 199) angket (Kuesioner) merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab.

Dalam penelitian ini angket (Kuesioner) digunakan untuk mendapatkan

informasi mengenai sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.
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5. Teknik Tes

Dalam penelitian ini teknik tes digunakan untuk mendapatkan data hasil

belajar ekonomi siswa setelah diberi perlakuan yaitu dengan

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair and Share (TPS) dan Team Games Tournament (TGT).

G. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar dan

angket. Instrumen berupa angket diberikan sebelum penelitian dilakukan, hal

ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.

Instrument berupa tes diberikan setelah penelitian eksperimen yang bertujuan

untuk mengukur hasil belajar ekonomi siswa. Sebelum tes akhir diberikan

kepada siswa maka terlebih dahulu diadakan uji coba tes atau instrumen untuk

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal.

1. Uji Validitas Instrumen

Sebelum instrument diberikan kepada responden maka terlebih dahulu

harus diuji validitasnya. Suatu instrument atau alat ukur dinyatakan valid

apabila alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur.

Validitas isi menunjukkan kemampuan instrumen penelitian dalam

mengungkapkan atau mewakili semua isi yang hendak diukur. Uji

validitas dilakukan dengan mengkur kolerasi antar variabel atau item

dengan skor total variabel. Cara mengukur validitas isi yaitu dengan

mencari korelasi antar masing-masing pernyataan dengan skor total
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menggunakan rumus teknik korelasi product moment. Rumusnya sebagai

berikut.

  
     2222 YNX-XN

X-XYN
r

  
 

Y

Y
xy

Keterangan:
rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y;
N = jumlah sampel;
X = skor butir soal;
Y = skor total.

Kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 0,05

maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel

maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2010: 79).

Hasil perhitungan uji validitas soal posttest terdapat pada lampiran 13.

Dalam perhitungan hasil posttest pilihan ganda dari 40 soal terdapat 3 item

soal yang tidak valid yaitu soal nomor 3, 23, dan 35. Kemudian soal

tersebut diperbaiki sehingga jumlah soal tetap 40.

Hasil perhitungan uji validitas soal angket terdapat pada lampiran 21.

Dalam perhitungan hasil angket dari 42 soal terdapat 3 item soal yang

tidak valid. Kemudian soal tersebut diperbaiki sehingga jumlah soal 42.

2. Uji Reliabilitas

Suatu tes dapat dikatakan  reliabel yang tinggi jika tes tersebut dapat

memberi hasil yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Reliabilitas

instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan

………………… (1)
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pengukuran. Penelitian ini menggunakan rumus KR-21 dari Kuder dan

Richardson untuk menguji tingkat reliabilitas, yaitu:

r11 = 






 









 ))((
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1 2
tSn

MtnMt

n

n

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .(2)

Keterangan:
r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan;
n = jumlah item dalam instrument
Mt = mean atau rerata skor total;
St

2 = varians total.
(Arikunto, 2010: 103)

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. Tingkatan Besarnya Reliabilitas
No. Rentang Korelasi Tingkatan
1
2
3
4
5

Antara 0,800 sampai 1,000
Antara 0,600 sampai 0,799
Antara 0,400 sampai 0,599
Antara 0,200 sampai 0,399
Antara 0,000 sampai 1,999

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Sumber: Arikunto (2010: 103)

Hasil perhitungan uji korelasi reliabilitas soal post-test pilihan ganda

terdapat pada lampiran 14 dan didapat reliabilitas sebesar 0,885 sehingga

sesuai dengan kriteria korelasi reliabilitas soal post-test memiliki

reliabilitas tinggi.

Untuk menguji reliabilitas skala sikap, angket sikap siswa terhadap mata

pelajaran, dapat dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode

alpha cronbach atau koefisien alpha, dengan rumus:

…………………………………(3)
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Keterangan:

R   = jumlah butir soal

= varian butir soal

= varian skor total

Hasil perhitungan uji korelasi reliabilitas soal angket sikap siswa pilihan

ganda terdapat pada lampiran 22 dan didapat reliabilitas sebesar 0,941

sehingga sesuai dengan kriteria korelasi reliabilitas soal angket sikap siswa

memiliki reliabilitas tinggi.

3. Taraf Kesukaran

Untuk menguji tingkat kesukaran soal tes yang digunakan dalam

penelitian ini digunakan rumus

= …………………………………………………(4)

Keterangan:

P = indeks kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab dengan benar
JS = jumlah seluruh peserta tes
(Arikunto, 2010: 208)

Menurut Arikunto (2010: 210), klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai

berikut.

- Soal dengan P 0,00-0,30 adalah soal sukar
- Soal dengan P 0,30-0,07 adalah soal sedang
- Soal dengan P 0,07-1,00 adalah soal mudah

Hasil perhitungan taraf kesukaran item soal terdapat pada lampiran 15.

Dari 40 soal terdapat 4 soal yang tergolong mudah yaitu soal nomor 3, 23,

35, 39 dan terdapat 36 soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang yaitu



75

nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40.

4. Daya Pembeda (Indeks Diskriminasi)

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang

berkemampuan rendah. Untuk mencari daya pembeda soal digunakan

rumus sebagai berikut.

= − = ………………………………………(5)

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;
PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.
(Arikunto, 2010: 213-214)

Setelah diketahui indeks diskriminasi, maka klasifikasi daya beda menurut

Arikunto (2010: 218) adalah sebagai berikut.

D : 0,00 – 0,20 : Jelek (Poor)
D : 0,21 – 0,40 : Cukup (Satisfactory)
D : 0,41 – 0,70 : Baik (Good)
D : 0,71 – 1,00 : Baik sekali (Excellent)
D : negatif, semuanya tidak baik, semua butir soal yang mempunyai nilai
negatif sebaiknya dibuang saja.

Hasil perhitungan daya beda soal post-test terdapat pada lampiran 16.

Berdasarkan hasil perhitungan dari 40 soal diperoleh 23 soal baik yaitu
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soal 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 34,

36, 37, 39. Terdapat 14 soal cukup yaitu soal nomor 7, 8, 11, 13, 15,16,

21, 25, 27, 29, 30, 31, 38, 40. Sedangkan terdapat 3 soal jelek yaitu soal

nomor 3, 23, 35.

H. Uji Persyaratan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Dalam penggunaan statistik

ini, data yang diperoleh dalam penelitian harus memenuhi syarat berdistribusi

normal dan homogen, sehingga perlu diuji terlebih dahulu yang berupa uji

normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang akan

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya.

Menggunakan rumus:

Lo = F (Zi) – S (Zi) …………………………………………….(6)

Keterangan:
Lo = harga mutlak terbesar;
F (Zi) = peluang angka baku;
S (Zi) = proporsi angka baku.

Kriteria pengujiannya adalah jika ℎ < dengan taraf signifikansi

0,05 maka variable berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya

(Sudjana,2005: 466-467).
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas menggunakan rumus uji F sebagai berikut.

= ……………………………………………..(7)

(Sudjana,2005: 250)

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

sampel akan homogen, dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1-1; n2 –1).

I. Teknik Analisis Data

1. T-Test Dua Sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian hipotesis

komparatif dua sampel independen yaitu sebagai berikut.= ……………………………………………………. (8)

(Separated Varians)

= ……………………………………………….(9)

(Polled Varians)

Keterangan:

1 = rata-rata hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan menggunakan
pembelajaran koopertaif tipe TPS;

2 = rata-rata hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan menggunakan
pembelajaran koopertaif tipe TGT;
= varians total kelompok 1;
= varians total kelompok 1;

n1 = banyaknya sampel kelompok 1;
n2 = banyaknya sampel kelompok 2.
(Sugiyono, 2011: 273)
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Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu sebagai

berikut.

a) Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama

atau tidak.

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

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians.

Berdasarkan dua hal di atas, maka berikut ini diberikan petunjuk untuk

memilih rumus t-test.

a) Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen, maka dapat
digunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled varians
untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang besarnya dk = n1 +
n2 – 2.

b) Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians homogen dapat digunakan
rumus t-test dengan polled varians, dengan dk = n1 + n2 – 2.

c) Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen, maka dapat digunakan rumus
t-test baik separated varians maupun polled varians, dengan dk yang
besarnya dk = n1 – 1 atau n2 – 2, jadi bukan n1 − n2 – 2.

d) Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians tidak homogen, dapat
digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai
pengganti harga t-tabel hitung dari selisih harga t-tabel dengan dk = n1

– 1 dan dk = n2 – 1, dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t
terkecil
(Sugiyono, 2011: 272-273).

2. Analisis Varians Dua Jalan

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan,

antara lain: (1) dapat digunakan untuk menentukan apakah rerata nilai dari

dua atau lebih sampel berbeda secara signifikan ataukah tidak; (2) dapat

digunakan untuk mengetahui antarvariabel manakah yang memang
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mempunyai perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah

yang berinteraksi satu sama lain (Arikunto,2009: 401-402).

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui apakah

ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan sikap siswa

terhadap mata pelajaran ekonomi.

Tabel 8. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan

Sumber
Variasi Jumlah Kuadrat Db MK Fo P

Antara A

Antara B

Antara AB
(Interaksi)

Dalam (d)

JK = ∑ (∑ ) – (∑ )
JK = ∑ (∑ ) – (∑ )
JK = ∑ (∑ ) – (∑ ) –

JKA - JKB

JKd = JKA – JKB - JKAB

A-1 (2)

B-1 (2)

dbA x dbB

(4)

dbT-dbA-
dbB-
dbAB

JK
JK
JK
JK

MKMKMKMKMKMK

Total (T) JKT = ∑( ) -
(∑ ) N-1 (49)

Keterangan:
JKT =jumlah kuadrat total;
JKA =jumlah kuadrat variabel A;
JKB =jumlah kuadrat variabel B;
JKAB =jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B;
JKd =jumlah kuadrat dalam;
MKA =mean kuadrat variabel A;
MKB =mean kuadrat variabel B;
MKAB =mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B;
MKd =mean kuadrat dalam;
FA =harga F0 untuk variabel A;
FB =harga F0 untuk variabel B;
FAB =harga F0 untuk interaksi antara variabel A dengan variabel B.
(Arikunto,2010: 429)
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J. Rumusan Hipotesis

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Rumusan hipotesis 1

Ho : Tidak ada perbedaan signifikan hasil belajar ekonomi antara siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair and Share (TPS) dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).

Ha : Ada perbedaan signifikan hasil belajar ekonomi antara siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair and Share (TPS) dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).

Rumusan hipotesis 2

Ho : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata

pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) lebih rendah

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).

Ha : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata

pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT).
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Rumusan hipotesis 3

Ho : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata

pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) lebih rendah

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS).

Ha : Rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata

pelajaran ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS).

Rumusan hipotesis 4

Ho : Tidak ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif

dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.

Ha : Ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan

sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.

Tabel 9. Rumusan Hipotesis Statistik

Rumusan Hipotesis 1
H0 : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

Rumusan Hipotesis 2
H0 : µ1 ≤ µ2

Ha : µ1 > µ2

Rumusan Hipotesis 3
H0 : µ1≤ µ2

Ha : µ1 > µ2

Rumusan Hipotesis 4
H0 : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2
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Kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut.

Tolak Ho apabila Fhitung> Ftabel ; thitung> ttabel.

Terima Ho apabila Fhitung< Ftabel ; thitung< ttabel.

Hipotesis 1 dan 4 mengunakan rumus analisis varians dua jalan.

Hipotesis 2 dan 3 menggunkan rumus t-test dua sampel independen
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang

telahdilakukan. Pembahasan secara rinci disajikan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

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

pembelajarannya menggunakan model pembelajaranThink Pair and Share

(TPS) dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaranTeam

Games Tournament (TGT). Perbedaan terjadi karena adanya pemberian model

pembelajaran yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah

(2006:76) bahwa metode atau model pembelajaran yang berbeda akan

menyebabkan perbedaan motivasi siswa belajar dan nantinya akan

menimbulkan perbedaan hasil.Mutu dan pembelajaran yang berpusat pada

guru sudah tidak dilaksanakan lagi sehingga hasil belajarnya mengalami

perbedaan yang signifikan.

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

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share(TPS) lebih tinggi
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dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) pada siswa

yang memiliki sikap positif. Hal ini ditunjukan dengan hasil perhitungan dimana

thitung = 5,148 ( >ttabel= 2,051) serta P value (Sig.) =0,000 (<α=0,05)

penggunaan model pembelajaranThink Pair and Share (TPS) yang tepat akan

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

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

pembelajaran kooperatif tipeTeam Games Tournament (TGT) lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) pada siswa yang

memiliki sikap negatif. Hal ini ditunjukan dengan hasil perhitungan dimana

thitung = 2,512 ( >ttabel= 2,051) serta P value (Sig.) =0,019 (<α=0,05),

penggunaan model pembelajaranTeam Games Tournament (TGT) yang tepat

akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

4. Ada pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif

dengan sikap siswa terhadap hasil belajar ekonomi. Hal ini ditunjukan dengan

hasil perhitungan dimana Fhitung = 28,928  (>Ftabel= 4,03) serta P value (Sig.)

=0,000 (<α=0,05). Perubahan sikap negative siswa menjadi sikap positif yang

dipengaruhi oleh ekstrakulikuler berpengaruh pada peningkatan hasil belajar.

sehinggapengaruh orang tua yang kurang peduli dengan pendidikan anak

dapat digantikan dengan keaktifan di ekstrakulikuler.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis dapat menyarankan

sebagai berikut.

1. Guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran

ekonomi, seperti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair and Share (TPS) dan tipe Team Games Tournament (TGT) untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and

Share (TPS) pada siswa yang memiliki sikap positif atau siswa yang

mempunyai keaktifan yang cukup tinggi. Karena model pembelajaran ini

menuntut siswa untuk dapat menyelesaikan masalah/soal secara individu,

berdiskusi bersama teman sebangku dan sharing dengan kelompok lain.

3. Guru lebih sering menerapkan model pembelajaran kooperatif karena dapat

menjadi alternative dalam pengembangan potensi peserta didik yang memiliki

sikap negative dalam proses pembelajaran, seperti penerapan model

pembelajaranTeam Games Tournament (TGT) yang menggunakan game

akademik sehingga meningkatkan antusias belajar siswa dalam memenangkan

turnamen.

4. Guru dapat menggunakan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair and Share (TPS) dan tipe Team Games Tournament (TGT)

sehingga menjadi model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan.
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5. Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share

(TPS) dan Team Games Tournament (TGT) untuk menciptakan sikap

kemandirian siswa (independent attitude) dalam menerima pembelajaran.

6. Guru memberikan motivasi sebagai faktor eksternal untuk meningkatkan

sikap mandiri siswa (independent attitude) sehingga tercapailah hasil belajar

yang optimal.

7. Guru memberikan reward berupa apresiasi, penilaian, pujian dan hadiah bagi

siswa yang berprestasi untuk meningkatkan semangat belajar siswa sehingga

meminimalisir pengaruh lingkungan yang kurang baik dan perhatian keluarga

yang kurang.
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