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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN MORAL REASONING DAN
MODEL SIMULASI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN

SOSIAL DENGAN MEMPERHATIKAN KECERDASAN
EMOSIONAL PADA MATA PELAJARAN IPS
TERPADU KELAS VIII SMP N 19 BANDAR

LAMPUNG TAHUN PELAJARAN
2016/2017

Oleh

HIJAH PERONIKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Moral
Reasoning dan model Simulasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dengan
memperhatikan kecerdasan emosional. Metode yang digunakan adalah metode
eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Desain penelitian yang
digunakan ialah desain treatment by level. Populasi penelitian ini sebanyak 11
kelas dengan jumlah 359 siswa dan sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas
dengan jumlah 59 siswa yang ditentukan dengan teknik clauster random
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan angket.
Pengujian hipotesis menggunakan rumus analisis varian dua jalan dan t-test dua
sampel independen. Hasil analisis data menunjukan (1) Ada perbedaan
keterampilan sosial antara siswa yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Moral Reasoning dan siswa yang diajar dengan
model pembelajaran kooperatif tipe Simulasi, (2) Keterampilan sosial siswa yang
pembelajarannya menggunakan tipe Moral Reasoning lebih tinggi dibandingkan
dengan tipe Simulasi pada peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional
tinggi, (3) Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan tipe
Simulasi lebih tinggi dibandingkan dengan tipe Moral Reasioning pada peserta
didik yang memiliki kecerdasan emosional rendah, (4 ) Ada interaksi antara
penggunaan model pembelajaran dengan kecerdasan emosional terhadap
keterampilan sosial siswa.

Kata kunci: keterampilan sosial, Moral Reasioning, Simulasi, kecerdasan
emosional.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting  dalam pembangunan

suatu bangsa. Seperti yang dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan

berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta

peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan peroses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensinya sehingga bertujuan untuk menjadikan manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang

demokratis  serta bertanggung jawab.

Menurut Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahunan (2001: 51) dalam Fajar
(2002: 21), menyatakan bahwa “Terwujudnya sistem pendidikan yang
berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal dan
berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi
dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu
tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun
budaya kerja yang produktif dan berkepribadian”.



2

Menurut Thobroni (2015: 21), terwujudnya tujuan pendidikan nasional ialah
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menggembangkan manusia
Indonesia seutuhnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut.
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Berbudi pekerti luhur.
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Keperibadian yang mantap dan mandiri.
f. Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka adanya pembangunan

nasional pendidikan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna

mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut dilakukan

untuk menjawab segala tantangan hidup, perubahan yang cepat, tuntutan di

masyarakat dan kemajuan teknologi.

Sekolah merupakan institusi pendidikan sekaligus bertugas untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik dari segi

kognitif, afekif, dan psikomotorik agar mampu menjalankan tugas-tugas

kehidupan dengan baik. Namun pendidikan sekarang cenderung lebih

memperhatikan ranah kognitif saja dibandingkan dengan memperhatikan

ranah afektif dan ranah psikomotorik. Ranah afektif merupakan salah satu

ranah yang perlu diperhatikan, ranah afektif ialah ranah yang berisi tentang

sikap dan prilaku, kecerdasan emosional, spritual dan keterampilan sosial

seorang peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang

melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik

diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar atau pembelajaran.

Pembelajaran adalah salah satu usaha yang bersifat sadar dan bertujuan

dengan sistematis dan terarah pada perubahan tingkah laku menuju
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kedewasaan peserta didik. Pembelajaran merupakan proses yang berfungsi

membimbing para peserta didik di dalam kehidupan yakni membimbing

mengembangkan dirinya sesuai dengan tugas perkembangan yang harus

dijalankan dengan proses pembelajaran yang mengusahakan peserta didik

aktif mengembangkan diri agar memiliki pengetahuan mengubah sikap dan

tingkah laku menjadi terpelajar, proaktif tanggap terhadap perubahan zaman

serta meningkatkan daya guna yang mengarah pada perubahan kondisi kearah

lebih baik.

Pada jenjang SMP berbagai ilmu pengetahuan diajarkan yang dimuat dalam

sejumlah mata pelajaran tertentu salah satunya adalah mata pelajaran IPS

Terpadu. IPS Terpadu  merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki

kecenderungan pada ranah afektif, karena mata pelajaran IPS Terpadu tidak

hanya mendidik peserta didik untuk mengetahui tentang pengetahuan dalam

bersosialisasi namun juga harus mengaplikasikan secara langsung baik dalam

lingkungan masyarakat misalkan seseorang memiliki kesadaran dan

kepedulian terhadap lingkungannya, melalui pemahaman nilai-nilai sejarah

kebudayaan masyarakat tersebut dan dilingkungan sekolah misalkan

menerapkan salam sebelum masuk kelas, menghormati guru tanpa tekanan

hal tersebut merupakan atitude yang perlu dikembangkan. Karena atitude

merupakan faktor penting dalam belajar karena tanpa kemampuan ini belajar

tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran

IPS  di Indonesia tingkat SMP dan MTS, menurut Zubaedi (2011: 289),

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

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

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

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

Menurut Susanto (2013: 149), pada dasarnya tujuan serta ruang lingkup dari
pendidikan IPS adalah untuk.
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dan lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan keritis, rasa ingin

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan
sosial.

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan.

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi
dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, dan global.

Jika dilihat dari tujuan mata pelajaran IPS, maka pembelajaran IPS tidak

hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan nilai-nilai sosial

dan keterampilan sosial seperti pada tujuan nomor 3 dan 4 di atas. Dari

beberapa pendapat, tampak jelas bahwa IPS merupakan himpunan

pengetahuan tentang kehidupan sosial dan dari bahan realita kehidupan

sehari-hari di dalam masyarakat. Di dalam IPS dihimpun semua materi-

materi yang berhubungan secara langsung  dengan masalah yang sama-sama

memperhatikan akan hubungan timbal balik antar manusia. Sehingga,

menjadi satu kesatuan guna membantu peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang berguna dan efektif, membantu peserta didik untuk

mengembangkan keterampilan berfikir, keterampilan akademis, mengambil

keputusan, serta membantu anak didik untuk menilai diri sendiri dalam
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hubungan dengan kehidupan masyarakat disekitarnya, mebantu menjadi

warga negara yang baik, tanggap dan aktif terhadap kemajuan pengetahuan

serta teknologi.

Pendidikan IPS memiliki peran yang sangat besar dalam membangun suatu

negara. Pendidikan IPS yang berkualitas tentu akan menghasilkan generasi

penerus bangsa yang berbobot untuk mengembangkan negara sesuai dengan

tujuan pendidikan IPS. Pendidikan IPS dituntut untuk berperan serta secara

maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan.  Perbaikan mutu pendidikan

harus dilaksanakan secara bersama-sama guna mewujudkan pendidikan yang

terarah, terencana dan berkesinambungan. Hal tersebut perlu adanya peran

aktif dari semua pihak diantaranya adalah pemerintah, guru, orangtua dan

lain-lain.

Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan hubungan

sosial yang serasi dan memuaskan, penyesuaian terhadap lingkungan sosial

dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi serta mampu

mengembangkan aspirasi dan menampilkan diri, dengan ciri saling

menghargai, mandiri, mengetahui tujuan hidup, disiplin dan mampu membuat

keputusan. Keterampilan sosial dapat berupa keterampilan komunikasi,

manajemen diri, solusi konflik dan situasi berteman.

Pengembangan keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk

dimiliki siswa karena dapat membentuk kesadaran berperilaku bagi siswa,

baik dari segi berinteraksi dengan orang lain, cara berkomunikasi,
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membangun sebuah kelompok yang saling menguatkan, percaya satu sama

lain dan sampai dimana seorang individu mampu menyelesaikan masalah.

Tabel 1. Kesenjangan Antara Harapan dan Fakta yang Terjadi di SMP
N 19 Bandar Lampung

No Harapan yang Diinginkan Fakta yang Terjadi
1. Semua siswa mampu

menghargai/menghormati
kelompok yang sedang
peresentasi dan mampu
menghargai pendapat
kelompok lain.

Pada saat salah satu kelompok
sedang peresentasi, masih banyak
siswa dari kelompok lain cenderung
tidak menyimak dan ribut. Kurang
menghargai pendapat kelompok lain.

2. Semua siswa mampu
berinteraksi di dalam
kelompok dan di luar
kelompok pada saat proses
belajar mengajar
berlangsung.

Banyak siswa yang membentuk
kelompok-kelompok tertentu dan
mereka menutup diri dengan teman
yang lainnya sehingga masih banyak
siswa yang kurang berinteraksi baik
di dalam kelompok itu sendiri
maupun diluar kelompok.

3. Semua siswa mampu
menyampaikan pendapat
atau gagasan pada saat
diskusi kelompok.

Pada saat diskusi, masih banyak
siswa yang belum berani untuk
menyampaikan pendapat ataupun
gagasan dan masih banyak juga
siswa yang berani menyampaikan
pendapat jika bersamaan.

4. Semua siswa dapat
menerima pendapat pada
saat proses pembelajaran
berlangsung.

Dalam proses pembelajaran masih
banyak siswa yang kurang menerima
pendapat sehingga siswa yang
diberikan pendapat seringkali
mencibir.

5 Semua siswa dapat
bergiliran/ berbagi sesama
teman pada saat diskusi
kelompok.

Pada saat diskusi, pembicaraan
didominasi oleh beberapa siswa yang
aktif atau banyak siswa cenderung
hanya diam tanpa memberikan
pendapat.

6 Semua siswa mampu
mengontrol emosi pada saat
diskusi kelompok..

Pada saat diskusi, siswa cenderung
belum dapat mengontrol emosi jika
ada teman yang berbeda pendapat
dan masih banyak siswa berbicara
dengan keras/ kasar/ berintonasi
yang tinggi.

7 Semua siswa dapat
bersunguh-sunguh/
mengikuti petunjuk pada
saat prosess pembelajaran.

Pada saat proses pembelajaran masih
banyak siswa yang melanggar aturan
yang disepakati di awal
pembelajaran. Seperti mengobrol,
tidur malas-malasan di kelas.
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Lanjutan Tabel 1.
No Harapan yang Diinginkan Fakta yang Terjadi

8 Semua siswa dapat
Membantu/ menolong
sesama teman pada saat
pembelajaran berkelompok.
.

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

Sumber:Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Terpadu.

Berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukan masih rendahnya keterampilan

sosial siswa kelas VIII SMP N 19 Bandar Lampung. Selain itu, menurut hasil

wawancara kepada guru bidang studi sebagian besar siswa sering membuat

keributan di kelas seperti mengobrol, jahil dan pemalas. Sehingga guru

memberikan penegasan di awal setiap pembelajaran supaya berjalan dengan

baik, namun penegasan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal

tersebut menjadi alasan guru menilai rendahnya keterampilan sosial siswa.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan yang demikian, guru harus

berusaha agar keterampilan sosial siswa dapat meningkat diperlukan model

pembelajaran yang sesuai dan dapat mengembangkan keterampilan sosial

siswa, salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif.

Model pembelajaran kooperatif melibatkan siswa dalam proses pembelajaran

sehingga siswa dapat lebih aktif dan dapat berperan lebih dominan

dibandingkan guru. Pada hakikatnya tujuan pembelajaran kooperatif selain

untuk membanggun interaksi positif, adalah untuk menciptakan individu-

individu yang memiliki keperibadian dan rasa tanggung jawab yang besar.

Untuk itulah kegunaan kelompok-kelompok untuk memastikan bahwa semua
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anggota benar-benar bisa diperkuat kepribadiannya dengan belajar bekerja

sama.

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan pendidik yaitu model

pembelajaran moral reasoning dan model simulasi. Model pembelajaran

moral reasoning menurut Trianto (2007: 65) merupakan model pembelajaran

yang menekankan terjalinnya kerjasama dan tanggung jawab antar anggota

kelompok. Model ini diharapakan dapat membantu siswa untuk berani

mengemukakan pendapat, mengambil keputusan dengan alasan serta

menggunakan pertimbangan moral, kemampuan bekerjasama, dan

menghargai orang lain.

Model Moral Reasoning didasarkan pada dilema moral, dengan

menggunakan metode diskusi kelompok. Diskusi itu dilaksanakan dengan

memberi perhatian kepada tiga kondisi penting. Pertama, mendorong siswa

menuju tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi. Kedua, adanya dilema,

baik dilema hipotetikal maupun dilema faktual berhubungan dengan nilai

dalam kehidupan seharian. Ketiga, suasana yang dapat mendukung bagi

berlangsungnya diskusi dengan baik. Menurut Superka dan Banks dalam

Zakaria (2000: 26)

Model pembelajaran simulasi adalah model pembelajaran yang bisa

dilakukan berkelompok. Dalam pembelajaran yang menggunakan metode

simulasi, siswa dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan

berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Huda (2014: 139) bahwa dengan simulasi, tugas
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pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa agar tidak begitu rumit

daripada yang tampak di dunia nyata, sehingga siswa bisa dengan mudah

menguasai atau mempelajari umpan-balik yang dikembangkan oleh siswa itu

sendiri bagaimana mereka berinteraksi dan berkomunikasi sehingga pada

akhirnya dapat menghidupkan pembelajaran akademik.

Berdasarkan pendapat Huda, bahwa dalam model simulasi melalui diskusi

diawal kegiatan, dapat menuntun melatih kerjasama siswa, menghargai

sesama teman, dan melatih keterampilan berinteraksi sesama siswa. Sehingga

model pembelajaran simulasi ini diduga dapat melatih dan mengembangkan

keterampilan sosial.

Selain model pembelajaran, faktor internal kecerdasan emosional diduga

dapat mempengaruhi  keterampilan sosial siswa.

Menurut Anurrahman (2012: 95), kecerdasan emosi merupakan bagain dari
kejiwaan seseorang yang paling mendalam, dan merupkan suatu kekuatan,
karena dengan adanya  emosi itu manusia dapat menunjukan keberadaannya
dalam maslah-masalah manusiawi. Emosi menyebabkan seseorang memiliki
rasa cinta sangat dalam sehingga seseorang bersdia melakukan sesuatu
pengorbanan yang sangat besar sekalipun, walau kadang-kadang secara
lahiriah tidak memberikan keuntungan langsung pada dirinya bahkan
mungkin mengorbankan dirinya sendiri.

Kecerdasan emosional sangat mempengaruhi keterampilan sosial siswa

karena karakter pengendalian diri dimana seseorang mampu memotivasi diri

dan membimbing diri sendiri termasuk siswa. Mengelola emosi dengan baik

ketika berhubungan dengan orang lain merupakan kemampuan yang dapat

meningkatkan keterampilan sosial.
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Kecerdasan emosional dapat dipahami bisa memperkuat model pembelaajran

moral reasoning dan model pembelajaran simulasi dalam meningkatkan

keterampilan sosial siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di

atas, maka peneliti hendak melakukan kegiatan penelitian dengan judul:

“Efektivitas Model Pembelajaran Moral Reasoning dan Model Simulasi

untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial dengan Memperhatikan

Kecerdasan Emosional pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII

SMP N 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah.

1. Masih Rendahnya Keterampilan sosial siswa di SMP N 19 Bandar

Lampung dalam pelajaran IPS Terpadu kelas VIII.

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered).

3. Belum menerapkan model pembelajaran kooperatif yang menarik untuk

membuat siswa menjadi semangat, kreatif dan menyenangkan.

4. Masih banyak siswa yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan

pembelajaran sehingga cenderung pasif.

5. Banyak siswa yang membentuk kelompok-kelompok tertentu sehingga

mereka menutup diri dengan teman yang lainnya.

6. Selama ini kecerdasan emosional siswa tidak diperhatikan.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dibuat

pembatasan masalah yang jelas agar lebih terarah pada tujuan yang ingin

diungkapkan dalam penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini

dibatasi pada kajian perbandingan antara penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe moral reasoning dengan model simulasi dengan

memperhatikan kecerdasan emosional siswa terhadap keterampilan sosial.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

dengan menggunakan model pembelajaran moral reasoning dan model

pembelajaran simulasi pada mata pelajaran IPS Terpadu?

2. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

moral reasoning lebih tinggi dibandingkan dengan simulasi pada peserta

didik yang memiliki kecerdasan emosional tinggi pada mata pelajaran IPS

Terpadu?

3. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan

simulasi lebih tinggi dibandingkan dengan moral reasoning pada peserta

didik yang memiliki kecerdasan emosional rendah pada mata pelajaran IPS

Terpadu?
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4. Apakah ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan

kecerdasan emosional terhadap keterampilan sosial siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu?

E. Tujuan penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran moral reasoning dibandingkan dengan

model pembelajaran simulasi.

2. Mengetahui efektivitas antara pembelajaran moral reasoning dan simulasi

dalam meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik yang memiliki

kecerdasan emosional tinggi pada mata pelajran IPS Terpadu.

3. Mengetahui efektivitas antara pembelajaran simulasi dan moral reasoning

dalam meningkatkan keterampilan sosial pada peserta didik yang memiliki

kecerdasan emosional rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu.

4. Mengetahui interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan

kecerdasan emosional terhadap keterampilan sosial siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini, yaitu.
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1. Secara teoritis

a. Untuk mengkaji keefektivan model moral reasoning dan simulasi

dengan berdasarkan teori konstruktivistik dan humanistik bahwa

penerapan model pembelajaran merupakan salah satu hal penting yang

sangat berpengaruh dalam penelitian keterampilan sosial siswa.

b. Untuk melengkapi dan menambah khasanah keilmuan secara teori yang

sudah diperoleh melalui penelitian sebelumnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna

untuk bahan informasi.

a. Bagi guru, diharapkan dapat menajadi masukan dalam memperluas

pengetahuan dan wawasan mengenai model pembelajaran dalam

meningkatkan keterampilam sosial pada siswa.

b. Bagi siswa, untuk meningkatkan keterampilan sosial melalui model

pembelajaran yang melibatkan siswa (student centred) sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu.

c. Bagi sekolah, untuk bahan masukan dalam rangka ikut memperhatikan

penilaian afektif pada siswa.

d. Bagi peneliti bidang yang sejenis, sebagai salah satu bahan referensi

dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe

Moral reasoning dan model pembelajaran kooperatif tipe simulasi sebagai

variabel independen, dengan kecerdasan emosional sebagai variabel

moderator, dan keterampilan sosial sebagai variabel indevenden.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMP N 19 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017.

6. Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan IPS

Terpadu.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PENELITIAN YANG
RELEVAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial merupakan kemapuan seseorang dalam berinteraksi

dengan orang lain baik secara verbal maupun secara non verbal untuk

mempertahankan tujuan pribadi yang hendak dicapai melalui hubungan

baik dengan orang lain dengan cara yang dapat diterima secara sosial.

Dimana keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting

dikembangkan dalam setiap lingkungan kerja, termasuk sekolah, supaya

terwujudnya kecakapan sosial yang mendukung keberhasilan dalam

pergaulan dengan orang lain.

Keterampilan sosial ialah kemampuan atau kecakapan untuk hidup

bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa keterampilan sosial merupakan

kemampuan yang dimiliki siswa untuk menempatkan diri dan mengambil

peran yang sesuai di lingkungannya. Keterampilan sosial cukup erat

kaitannya dengan berbagai kemampuan lainnya seperti menjalin kerjasama

dalam kelompok, berinteraksi dengan sebayanya, bergabung dalam

kelompok, menjalin pertemanan baru, menangani konflik, dan belajar
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bekerja sama. Kurangnya keterampilan sosial akan berdampak pada

rendahnya prestasi akademik siswa tersebut.

Menurut Maryani (2011: 18), keterampilan sosial adalah keterampilan
untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok
keterampilan sosial harus didasari oleh kecerdasan personal berupa
kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab,
untuk selanjutnya kemampuan tersebut dipadukan dengan kemmpuan
berkomunikasi secara jelas, lugas, meyakinkan, dan mampu
membangkitkan inspirasi, sehingga mampu mengatasi pertukran pendapat
dan dapat menciptkan kerjasama.

keterampilan sosial yang perlu dimiliki siswa, menurut Jarolimek dalam
Muhyuti (2015: 2) mencakup:
1. living and working together, taking turns, respecting the rights of

others, being socially sensitive (bekerja sama, toleransi menghormati
hal-hak orang lain dan memiliki kepekaan sosial).

2. learning self-control and self-direction (pengendalian diri atau control
diri).

3. sharing ideas and exprence with other (berbagi pendapat dan
pengalaman dengan orang lain).

Berdasarkan uraian tersebut bahwa keterampilan sosial merupakan

kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan setiap

perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan

penyelesaianya, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala

hal, penuh pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak

dan menyatakan ketidak setujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif

dari lingkungan.

Sjamsuddin dan Maryani (2008: 6), keterampilan sosial adalah suatu
kemampuan secara cakap yang tampak dalam tindakan, mampu mencari,
memilih dan mengelola informasi, mampu mempelajari hal-hal baru yang
dapat memecahkan masalah sehari-hari, mampu memiliki keterampilan
berkomunikasi baik  lisan maupun tulisan, memahami, menghargai, dan
mampu bekerjasama dengan orang lain yang majemuk, mampu
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mentransformasikan kemampuan akademik dan beradaptasi dengan
perkembangan masyarakat global.

Keterampilan sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap

individu supaya mampu menyesuikan diri, percaya diri, disiplin, tanggung

jawab dan mampu menciptakan hubungan sosial yang serasi dalam bentuk

penyesuaian  terhadap lingkungan sosial. Keterampilan sosial yang

dimiliki oleh setiap individu akan terasah dengan baik secara cakap seiring

dengan tahapan-tahapan belajar secara terus menerus.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Goleman (2016: 153), bahwa
dengan landasan keterampilan sosial akan matang, merupakan kecakapan
sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain,
tidak dimilikinya kecakapan sosial akan mebawa kepada tidak cakapan
dalam dunia sosial atau berulangnya bencana antar pribadi. Tidak
dimilikinya keterampilan-keterampilan soaial inilah yang menyebabkan
orang-orang berotak encer dapat gagal dalam membina hubungan sosial
mereka, dikarenakan sikap sosial mereka angkuh, mengganggu, atau tidak
berperasaan.

Keterampilan sosial dapat dikelompokkan atas empat bagian. Menurut

Maryani (2011: 20), keempat bagian tersebut sebagai berikut.

1. Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, ada
kontak mata, berbagai informasi atau material.

2. Keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara bergiliran,
melembutkan suara (tidak membentak), menyakinkan orang untuk
mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut
menyelesaikan pembicaraannya.

3. Keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat
orang, bekerjasama, saling menolong dan saling memperhatikan.

4. Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati,
memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar
dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda.

Cadler dalam Maryani (2011: 19), menjelaskan pentingnya keterampilan

sosial dikembangkan.
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Keterampilan sosial sangat diperlukan dan harus jadi prioritas dalam
mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar mengembangkan keterampilan
akademik. Hak yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan
sosial adalah mendiskusikan sesama guru atau orang tua tentang
keterampilan sosial apa yang menjadi prioritas, memilih satu keterampilan
sosial, mempraktikan, merefleksi dan ahirnya mereview serta
mempraktikannya kembali setelah diperbaiki, merefleksi dan seterusnya
sampai betul-betul terkuasai oleh peserta didik.

Keterampilan sosial merupakan pendukung keberhasilan dalam pergaulan

dengan orang lain, tidak dimilikinya keterampilan sosial akan mebawa

kepada tidak cakapan dalam dunia sosial. Keterampilan sosial sangat

penting untuk dimiliki oleh setiap orang termasuk di dalamnya peserta

didik, supaya mampu membina hubungan sosial secara positif dengan

keluarga, teman sebaya, masyarakat dan pergaulan di lingkungan yang

lebih luas. kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi

dan memuaskan berbagai pihak, dalam bentuk penyesuaian terhadap

lingkungan sosial dan memecahkan masalah sosial. Keterampilan sosial

sebagai keterampilan berkomunikasi dengan empati dan keterampilan

bekerjasama. Kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi atau

keterampilan sosial perlu dipertumbuh kembangkan pada setiap anak atau

peserta didik agar mereka secara dini dapat diterima dan tidak dikucilkan

oleh orang lain serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap orang

lain. Hal ini sangat dimungkinkan untuk dilatih atau diajarkan melalui

aktivitas-aktivitas nyata mulai dari hal-hal kecil dan sederhana yang ada di

lingkungan anak atau peserta didik.
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2. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses perubahan dan usaha merubah tingkah laku

pada diri manusia yang tidak tahu menjadi tahu  baik dari aspek  kognitif,

afektif, dan psikomotorik. Seperti yang telah dikemukan oleh Benyamin S

Bloom (1956) taksonomi belajar adalah mengelompokkan tujuan belajar

berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut bloom ada tiga belajar

yaitu.

1. Cognitive Domain (kawasan kognitif). Perilaku yang merupakan proses
berfikir atau perilaku yang termasuk hasil kerja otak.

2. Affective Domain (kawasan afektif). Perilaku yang dimunculkan
seseorang sebagai petanda kecendrungannya untuk membuat pilihan
atau keputusan untuk beraksi didalam lingkungan tertentu.

3. Psychomotor Domain ( Kawasan Psikomotor). Perilaku yang
dimunculkan oleh hasil kerja fungsi tubuh manusia. Domain ini
berbentuk gerakan tubuh, antara lain seperti berlari, melompat,
melempar, berputar, memukul, menendang, dan lain-lain. (Purnomo,
2015: 16).

Seperti yang diungkapkan oleh Thobroni (2015: 15), Bahwa belajar
merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara terus menerus
akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup. Manusia tidak
mampu hidup sebagai manusia jika ia tidak dididik atau diajar oleh
manusia lainnya. Belajar merupakan proses yang bersifat internal (a purely
internal event) yang tidak dapat dilihat dengan nyata. Proses itu terjadi di
dalam diri seseorang yang sedang mengalami proses belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan dan terus menerus akan dilakukan baik dari segi

cognitive domain, affective domain, psychomotor Domain sehingga akan

mencapai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.



20

Senada dengan dua pemaparan di atas menurut Trianto (2010: 16), bahwa

belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu-individu

yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau

perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir.

Sementara menurut Dalyono (2007 :49), belajar dapat didefinisikan suatu

usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri

seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu

pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut bahwa belajar

membutuhkan sebuah proses yang cenderung bersifat permanen dan

mengubah prilaku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan

oleh pengalamannya yang berulang-ulang. Belajar bertujuan mengadakan

perubahan didalam diri antara tingkah laku yang buruk menjadi baik.

Perubahan yang dilakukan dengan usaha secara sungguh-sungguh

menggunakan semua potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, minat, otak

dan bakat. Melalui belajar dapat memperbaiki nasib untuk mencapai cita-

cita yang diinginkan. Proses belajar melalui banyak cara baik disengaja

maupun tidak disengaja dan berlangsung sepanjang waktu sehingga

mengalami perubahan pada diri setiap manusia.

Menurut Siregar dan Nara (2010: 4), belajar adalah sebuah proses yang

kompleks didalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut

adalah:
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a. bertambahnya jumlah pengetahuan
b. adanya kemampuan mengingat dan memperoduksi
c. ada penerapan pengetahuan
d. menyimpulkan makna
e. menafsirkan dan mengaitkannya dengan realitas dan
f. adanya perubahan sebagai pribadi

Dalyono (2007: 55), mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai

berikut.

1. Kematangan jasmani dan rohani
Kematangan yaitu telah sampai pada batas minimal umur serta kondisi
fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar.
Kematangan rohani artinya telah memiliki kemampuan secara
psikologis untuk melakukan kegiatan belajar.

2. Memiliki kesiapan
Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki
kesiapan belajar yakni dengan kemampuan yang cukup baik fisik,
mental maupun perlengkapan belajar.

3. Memahami tujuan
Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, kearah mana
tujuan itu dan apa manfaat bagi dirinya. Prinsip ini sangat penting
dimiliki orang belajar agar proses yang dilakukan dapat cepat selesai
dan berhasil.

4. Memahami kesungguhan
Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk
melaksanakannya. Karena belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh
hasil yang kurang memuaskan.

5. Ulangan dan latihan
Prinsip yang tak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Sesuatu
yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga tahan
lama dalam ingatan. Mengulang pelajaran adalah salah satu cara untuk
membantu fungsinya ingatan.

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang didalamnya

terkandung beberapa aspek dan prinsip-prinsip belajar sehingga pada

akhirnya akan mengalami perubahan pada tingkah laku sesuai dengan

tahapan-tahapan perkembangannya. Pengertian belajar berkaitan erat

dengan teori belajar.
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3. Teori Belajar

a. Teori Belajar Konstruktivistik

Menurut Siregar dan Nara (2010: 39), Teori konstruktivistik memahami

belajar sebagai proses pembentukan (konstruk) pengetahuan oleh

sipelajar itu sendiri  pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang

mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak

seorang guru kepada siswa.

Pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui, pengetahuan

tidak dapat dipindahkan berjalan terus menerus setiap kali terjadi

rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru artinya siswa harus

membangun sendiri pengetahuan didalam benaknya sedikit demi

sedikit. Menurut  Siregar dan Nara (2010: 41), adapun ciri-ciri belajar

berbasis konstruktivistik.

a. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan
motivasi dalam mempelajari suatu topik  dengan memberi
kesempatan melakukan observasi

b. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi
menulis dan mebuat poster

c. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain,
membangun ide baru, mengevaluasi ide baru

d. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau
pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada
bermacam-macam situasi

e. Review, yaitu dalam dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan
yang ada perlu direvisi dengan menambah dan mengubah

Ilmuan yang mendukung teori konstruktivistik adalah Graselfeld,

Bettencourt, Matthews, Piaget, Driver, Oldham dan Vygotsky. Menurut

Piaget dalam Siregar dan Nara (2010: 39), mengemukakan bahwa
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pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari

pengalamannya, proses pengalaman berjalan secara terus menerus dan

setiap terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Piaget

menekankan teori atau pengetahuan yang di bangun dari realitas

lapangan.

Konstruktivistik menurut pandangan Vygotsky menekankan pada

pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam

pembentukan pengetahuan. Maka bagi Vygotsky, ada dua prinsip

penting berkenaan dengan teori kontruktivismenya, yaitu.

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

b. Zona of proximal development. Pendidik sebagai mediator memiliki
peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya
membangun pengetahuan, pengertian dan kompetensi. (Santrock
2007: 390).

Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan.

Pembentukan ini harus dilakuakn oleh siswa dimana siswa harus

melakukan kegitan aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, tetapi yang paling

menentukan terwujudnya  belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri,

sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik berperan

membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa

berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah

dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membantu
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pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami cara

pandang siswa dalam belajar.

Teori belajar konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam

kegitan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksinya sendiri,

melalui bahan, media, peralatan, lingkungan dan fasilitas lainnya yang

disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Teori belajar

konstruktivistik menekankan pembelajaran bersama dengan temannya

seperti model simulasi dalam mengontruksi pengetahuan sendiri dengan

fasilitasi guru dalam menemukan pengetahuan dan pemahamannya

tentang materi yang dipelajari untuk meningkatkan keterampilan sosial

siswa.

b. Teori belajar Humanistik

Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhubungan dan

bermuara pada manusia, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar

telah memahami lingkungannya dan diri sendiri. Adapun tokoh-tokoh

yang termasuk ilmuan humanistik adalah Kolb, Honey, Mumford,

Hubermas, dan Carl Rogers.

Menurut Carl Rogers dalam Siregar dan Nara (2010: 37),
mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak terpaksa,
melainkan dibiarkan, belajar bebas, diharapkan siswa dapat mengambil
keputusan sendiri, dan berani bertanggung jawab atas keputusan-
keputusan  yang diambilnya sendiri. Dalam konteks tersebut Rogers
mengemukakan lima  hal penting dalam proses belajar  humanistik,
yaitu sebagai berikut.
b. Hasrat untuk belajar: hasrat untuk belajar disebabkan adanya hasrat

ingin tahu manusia yang terus menerus terhadap dunia sekelilingnya.
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Dalam proses mencari jawabannya, seseorang mengalami aktivitas-
aktivitas belajar.

c. Belajar bermakna: seseorang yang beraktivitas akan selalu
menimbang- menimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai
makna bagi dirinya jika tidak, tidak akan dilakukannya.

d. Belajar tanpa hukuman: belajar yang terbebas dari ancaman
hukuman mengakibatkan anak bebas melakukan apa saja,
mengadakan ekperimentasi hingga menemukan sesuatu sendiri yang
baru.

e. Belajar dengan inisiatif sendiri: menyiratkan motivasi internal yang
dimiliki. Siswa yang banyak berinisiatif, mampu mengarahkan
dirinya sendiri serta berusaha menimbang sendiri yang baik bagi
dirinya.

f. Belajar dan perubahan:  dunia terus berubah, karena itu siswa harus
belajar untuk menghadapi kondisi dan situasi yang terus berubah.
Dengan demikian belajar yang hanya sekedar mengingat fakta atau
menghafal sesuatu dipandang tak cukup.

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar humanistik di atas, siswa

yang belajar hendaknya tidak terpaksa melainkan dibiarkan belajar

bebas diharapkan siswa dapat mengambil keputusan sendiri dan berani

bertanggung jawab atas keputusan-keputusan  yang diambilnya sendiri

seseorang yang beraktivitas belajar akan selalu menimbang-

menimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna bagi dirinya

jika tidak, tidak akan dilakukannya hasrat untuk belajar disebabkan

adanya hasrat ingin tahu manusia yang terus menerus terhadap dunia

sekelilingnya. Dalam proses mencari jawabannya seseorang mengalami

aktivitas-aktivitas belajar maka keterkaitan antara teori belajar dengan

model pembelajaran moral reasioning yakni karena dalam model

pembelajaran moral reasioning ini siswa  dituntut untuk dapat

menyampaikan pendapat, berkerja sama dengan baik dan dapat

mendapatkan makna sesuai dengan ide-ide dalam pembelajaran.
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c. Teori Belajar Sosial

Sosial adalah interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan orang

banyak yang ditemukannya disekelilingnya dalam menjalankan

kehidupan individunya sehari-hari. Sosial membantu anak untuk merasa

diterima didalam kelompok, membantu anak belajar berkomunikasi dan

bergaul dengan orang lain, mendorong empati dan saling menghargai

terhadap anak-anak maupun orang dewasa. Lingkungan pembelajaran

yang paling utama berasal dari keluarga, sekolah dan teman sebaya.

Di dalam lingkungan pembelajaran yang berasal dari teman sebaya

tidak kalah penting, karena melalui teman sebaya, mendorong anak

untuk meningkatkan kemampuannya, sekaligus memberikan dukungan

sosial kepada anak berupa perhatian, persetujuan, penghargaan

sekaligus hukuman, model perilaku yang akan ditiru oleh anak tersebut.

Anak akan mempelajari sebagian besar keterampilan sosialnya dari

interaksi dengan sesamanya. Mereka akan belajar memberi

memutuskan membagi pengalamannya bersama-sama.

Teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh  Vygotsky dalam

buku Trianto (2011: 39), yang menekankan pada aspek sosial dalam

pembelajaran. Proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas

tersebut masih berada dalam jangkauan potensinya. Berdasarkan

pengertian tersebut pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai

adalah pembelajaran kooperatif. Siswa belajar melalui interaksi
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bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap. Dengan

demikian, bahwa teori belajar sosial Vygotsky cocok untuk

pembelajaran yang bersifat kooperatif dengan model pembelajaran tipe

simulasi. Karena siswa dibina kemampuannya berkaitan dengan

keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok yang

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, kemampuan dalam

menghargai atau menghormati sesama teman, keterampilan siswa

membantu atau menolong memecahkan masalah, menyampaian

pendapat sendiri dan melatih siswa menerima pendapat dari orang lain.

4. Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok

yang diorganisir oleh suatu perinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan

pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok

pembelajar yang didalamnya setiap pembelajaran bertanggung jawab atas

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran

anggota-anggota yang lain. Pembelajaran kooperatif bergantung kepada

pengaruh kelompok-kelompok siswa tersebut.

Menurut Huda (2011: 32), Dalam pembelajaran kooperatif guru
diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok kecil dengan berhati-
hati agar semua anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk
memaksimalkan pembelajrannya sendiri dan teman-teman satu
kelompoknya. Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab
mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman-teman satu anggota
untuk mempelajarinya juga.
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Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana

siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam

belajar. Dalam pembelajaran ini terjadinya interaksi dan komunikasi yang

dilakukan antara guru dan siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan

guru. Pembelajan kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat bekerja

sama dengan kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Situasi

kooperatif merupakan bagian dari siswa untuk mencapai tujuan kelompok,

siswa harus merasakan bahwa mereka akan mencapai tujuan, maka siswa

lain dalam kelompoknya memiliki kebersamaan, artinya tiap kelompok

bersikap kooperatif dengan sesama anggota kelompoknya.

Hal ini senada dengan pendapat Kokom (2013: 62), yang menyatakan
bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran kelompok
dengan jumlah peserta didik 2-5 orang dengan gagasan untuk saling
memotivasi antara anggotanya, saling membantu agar tercapainya suatu
tujuan pembelajaran yang maksimal dimana pembelajaran koopertif
(cooperatif Learning) merupakan suatu strategi pembelajaran melalui
kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan
kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Menurut Rusman (2012: 206), ada dua komponen pembelajaran

kooperatif, yakni:

1. Cooperative task atau tugas kerja sama.

2. Cooperative incentive structure atau struktur insentif kerja sama.

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran kelompok dengan

jumlah peserta didik 2-5 orang dengan gagasan untuk saling memotivasi

antara anggotanya, saling membantu agar tercapainya suatu tujuan

pembelajaran yang maksimal. Setiap anggota kelompok bekerja sama
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dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Struktur insentif kerja

sama merupakan suatu hal yang membangkitakan motivasi siswa untuk

melakukan kerja sama, sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain

dalam rangka mencapai tujuan kelompok tersebut. Masing-masing anggota

kelompok bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan

membantu teman-teman satu anggota untuk mempelajarinya. Model

pembelajaran kooperatif lebih menekankan hasil belajar kompetensi

akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan

keterampilan sosial siswa.

a. Model Pembelajaran Moral Reasoning

Model pembelajaran Moral Reasoning merupakan model pembelajaran

yang mewujudkan siswa untuk dapat berpikir rasional kritis, kreatif,

dan memiliki watak yang baik sebagimana yang telah dijelaskan dalam

tujuan pendidikan Nasional. Menurut Sarbaini dkk (2014: 3),

pendidikan. Ada lima pendekatan pendidikan nilai yaitu.

1) Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach),
2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral

development approach),
3) Pendekatan analisis nilai (values analysis approach),
4) Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach), dan
5) Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach).

Hal ini bahwa model pembelajaran Moral Reasoning diharapakan

dapat membantu siswa untuk berani mengemukakan pendapat,

mengambil keputusan dengan alasan serta menggunakan pertimbangan

moral, kemampuan bekerjasama, dan menghargai orang lain. Selain itu,
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model ini dapat meningkatkan keterampilan guru dalam

mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran di kelas. Moral

reasoning ini membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral

yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi.

Mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika

memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah.

Goleman (2016: 365), menjelaskan bahwa moral reasoning lebih

bersifat emosional inteligensi, sehingga emosional inteligensi

mencerminkan karakter. Dengan demikian, penerapan  model moral

reasoning dapat membantu siswa untuk berpikir dan mengelola emosi

yang akhirnya menjadi warga yang baik. Oleh karena itu, agar siswa

dapat mengemukakan pendapat dan dapat membuat keputusan dengan

pertimbangan moral yang lebih tinggi (intelektual emosional) guru

ataupun siswa harus kreatif dan inovatif untuk mencari atau membuat

suatu masalah yang dilematis dan di diskusikan dalam kelas.

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran moral reasoning

menurut Trianto (2011: 56)

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran (Kompetensi dan Indikator)
2. Menempatkan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar
3. Mengingatkan cara siswa bekerja dan belajar secara kelompok

sesuai dengan komposisi kelompok
4. Guru memberikan sejumlah permasalah dilema moral kepada siswa

dimana setiap siswa dituntut untuk menyikapi dan memecahkan
masalah tersebut dengan mempertimbangkan moral. dilema moral
mengajarkan siswa untuk berani berpendapat dengan
mempertanggung jawabkan alasan dibalik pendapat yang
dikemukakan berdasarka nilai moral dalam dirinya.
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5. Guru memberikan pujian pada siswa yang telah berani
mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan dengan
argumentasi yang diajukan

6. Guru memberi motivasi kepada siswa yang belum berani
mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan, agar ada
keberanian untuk berpendapat dan mengambil keputusan

7. Guru Membimbing siswa yang bertanya dan menyimpulkan
seluruh proses pembelajaran yang telah disampaikan dan dipelajari
sehingga siswa dapat menarik kesimpulan sesuai dengan moral
yang harus diterapkan di masyarakat.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut bisa dipahami bahwa model

pembelajaran moral reasoning dapat membantu untuk meningkatkan

keterampilan sosial. Siswa dituntut untuk dapat berpendapat dan

mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkan alasan dibalik

pendapat dikemukakan berdasarka nilai moral dalam dirinya.

Menurut Okfianto (2013: 04), beberapa kelebihan model pembelajaran

Moral Reasoning antara lain:

a. dapat diterapkan pada semua kelas.
b. siswa belajar menjadi lebih bermakna.
c. lebih menekanan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir

siswa.
d. memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral dan

penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai
tertentu dalam masyarakat.

e. meberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan komunikasi
dengan teman sekelompok.

f. penggunaan pendekatan ini menjadi menarik. Penggunaannya dapat
menghidupkan suasana kelas.

b. Model Pembelajan Simulasi

Model simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat

digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang

menggunakan model simulasi cenderung objeknya bukan benda atau
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kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat

pura-pura. Di dalam pembelajaran menggunakan model simulasi

banyak hal yang perlu diperhatian diantaranya, permainan,

kompeteensi, kerja sama dan beberapa hal yang dilakukan oleh

perseorangan dengan ketentuan mereka pribadi.

Model pembelajaran simulasi diharapkan untuk dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa seperti.

a. Melatih kerjasama siswa .

b. Melatih kemampuan siswa menghargai pendapat.

c. Melatih keterampilan siswa memecahkan masalah.

d. Melatih siswa menyampaian pendapat sendiri.

Menurut Huda (2013: 139), dengan model pembelajaran simulasi tugas

pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa agar tidak sebegitu

rumit dari pada yang tampak nyata didunia nyata, sehingga siswa bisa

dengan mudah dan cepat menguasai skill yang tentu saja akan sangat

sulit ketika mereka mencoba menguasinya di dunia nyata. Simulasi

pada akhirnya dapat menghidupkan suasana pembelajaran akademik.

Pelaksanaan model pembelajaran simulasi memiliki beberapa langkah

yang dapat dilakukan guru agar pembelajaran berjalan dengan baik,

menurut Huda (2014: 139).

1. Guru menyampaikan topik mengenai simulasi dan konsep yang akan
dipakai dalam aktivitas simulasi.

2. Guru menjelaskan simulasi dan permainan.
3. Guru membuat skenario (aturan, peran, prosedur, skor, tipe

keputusan yang akan dipilih dan tujuan).
4. Guru menugaskan peran simulasi kepada siswa.
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5. Guru memimpin aktivitas permainan.
6. Siswa mendapatkan umpan balik dan evaluasi dan pengaruh

keputusan.
7. Guru dan siswa menghubungkan aktivitas simulasi dengan materi

pembelajaran.
8. Guru menilai dan menghampiri kelompok yang memenangkan

permainan.

Model pembelajaran simulasi mendorong siswa untuk lebih aktif

berinteraksi, siswa dituntut untuk bekerja sama siswa bisa saling

memberikan ide atau gagasan, saling mengevaluasi teman-teman. Guru

dan siswa menghubungkan aktivitas simulasi dengan materi

pembelajaran. Sehingga dalam proses belajar siswa menjadi

menyenangkan dan meriah karena setiap siswa mendapatkan peran

masing-masing. Menurut Huda (2014: 142), model pembelajaran

simulasi beberapa kelebihan antara lain:

a. dapat digunakan secara berkelompok.
b. mendorong siswa untuk bekerja sama.
c. membantu siswa untuk lebih aktif berinteraksi dan berkomunikasi

dalam kelompok.
d. melatih siswa untuk saling meberikan ide.
e. mengajarkan siswa saling mengevaluasi antar teman-teman.
f. kesadaran terhadap masing-masing peran dan menerima konsekuensi

dari tindakan yang dilakukan.

5. Kecerdasan Emosional

Pembelajaran merupkan wahana untuk menumbuh kembangkan potensi-

potensi siswa secara bertahap melalui peran aktif mereka untuk menuju

perubahan yang lebih baik. Keadaan ini sangat diperlukan upaya-upaya

guru dalam mengembangkan dimensi-dimensi emosional siswa agar

mereka semakin mampu menghadapi berbagai persoalan, bersemangat,
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ulet, tekun, tanggung jawab dan mampu menjalin komunikasi secara sehat

dengan individu maupun kelompok.

Kecerdasan emosional bukan berarti memberikan kebebasan kepada

perasaan untuk berkuasa atau memanjakan perasaan melainkan untuk

mengelola perasan-perasaan sedemikian rupa sehingga terekspresikan

secara tepat dan efektif, yang memungkinkan seorang anak bekerjasama

dengan lancar menuju sasaran bersama, kecerdasan emosi lebih banyak

diperoleh melalui belajar dan pengalaman sendiri, sehingga kecakapan-

kecakapan dapat terus tumbuh seiring banyaknya pengalaman.

Menurut Aunurrahman (2012: 95), kecerdasan emosi merupakan bagain
dari kejiwaan seseorang yang paling mendalam, dan merupakan suatu
kekuatan, karena dengan adanya  emosi itu manusia dapat menunjukan
keberadaannya dalam masalah-masalah manusiawi. Emosi menyebabkan
seseorang memiliki rasa cinta sangat dalam sehingga seseorang bersdia
melakukan sesuatu pengorbanan yang sangat besar sekalipun, walau
kadang-kadang secara lahiriah tidak memberikan keuntungan langsung
pada dirinya bahkan mungkin mengorbankan dirinya sendiri.

Senada dengan hal tersebut Goleman (2016: 43), mengemukakan ciri dari

kecerdasan emosioanal yaitu.

a. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri.
b. Bertahan menghadapi frustasi.
c. Mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan.
d. Kemampuan mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas stres tidak

melumpukan kemampuan berfikir, beremapati dan berdo’a.

Kemampuan-kemampuan tersebut mampu memberikan kontribusinya

yang lebih besar terhadap diri seseorang termasuk peserta didik untuk

mampu mengahadapi berbagai masalah.  Dimana kemampuan memotivasi

diri sendiri, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengendalikan
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dorongan hati, merupakan kemampuan internal pada diri seseorang berupa

kekutan menjadi suatu energi yang mendorong seseorang untuk mampu

menggerakan potensi-potensi fisik dan psikologis atau mental dalam

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu sehingga mampu mencapai

keberhasilan yang diharapkan.

Menurut Satiadarma dan Waruwu (2003: 36), menyatakan bahwa
seseorang dengan taraf intelegensi emosional yang baik cenderung lebih
mampu mengendalikan amarah dan bahkan mengarahkan energi kearah
yang lebih positif, bukan kearah ekspresi yang negatif. Misalnya, akibat
rasa kecewa ia justru berusaha memperbaiki langkah-langkah di dalam
hidupnya agar kekecewaannya tidak lagi terulang. Sebaliknya, seseorang
dengan taraf intelegensi emosional yang rendah akan bertindak eksplosif
dan destruktif ketika merasa kecewa.

Manusia secara umum memiliki dua jenis tindakan pikiran, yaitu tindakan

pikiran emosional (perasaan) dan tindakan pikiran rasional (berpikir).

Kedua fikiran tersebut emosional dan rasional pada dasarnya bekerja

dalam keselarasan yang sangat erat, saling melengkapi dalam mencapai

pemahaman guna mengarahkan seseorang menjalani kehidupan yang

seutuhnya.

Menurut Aunuurahman (2012: 100), penerapan kecerdasan emosioanal,

yaitu.

1. Mengembangkan empati dan kepedulian

2. Mengajarakan kejujuran dan integritas

3. Mengajarkan memecahkan masalah

Dengan demikian keberhasilan belajar seorang anak dipengaruhi oleh

faktor-faktor emosi atau kecerdasan emosiaonal antara lain, keuletan,
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ketelitian, disiplin, rasa tanggung jawab, kemampuan menjalin kerjasama

dan motivasi yang tinggi. Kemamapuan seorang guru melatih dimensi-

dimensi emosi harus dipandang sebagai bagian yang terpenting dari

pembelajaran.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk membandingkan hasil penelitian

penulis dengan penelitian terdahulu maka dibawah ini penulis akan

menuliskan beberapa penelitian yang relevan yang ada kaitannya dengan

pokok bahasan.

Tabel 2. Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Hasil Penelitian
1 Fitri Mareta

(2016)
Eektivitas Model
Pembelajaran Tipe
Two Stay Two Stray
(TSTS) dan Tipe Time
Token untuk
Meningkatkan
Keterampilan Sosial
dengan
Memperhatikan
Kecerdasan
Interpersonal dan
Kecerdasan
Intrapersonal Pada
Mata Pelajaran IPS
Terpadu Kelas VII
SMP Negeri 7 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2015/2016

Menyatakan bahwa terdapat
perbedaan keterampilan
keterampilan sosial yang
pembelajarannya
menggunkan model
pembelajaran Two Stay Two
Stray (TSTS) dibandingkan
dengan model pembelajaran
kooperatif tipe Time Token
pada mata pelajaran IPS
Terpadu, dari hasil pengujian
diperoleh Fhitung sebesar
13,661 dan Ftabel 4,025.
Keterampilan sosial siswa
yang memiliki kecerdasan
intrapersonal dengan siswa
yang memiliki kecerdasan
intrapersonal terdapat
perbedanan hal ini dibuktikan
dengan koefisien Fhitung

sebesar 4,816 sehingga
keterampilan sosial siswa
yang pembelajarannya
menggunakan model
pembelajaran Two Stay Two
Stray (TSTS) lebih efektif
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Lanjutan Tabel 2.
No Nama Judul Hasil Penelitian

dibandingkan dengan
menggunakan model
pembelajaran Time Token

2 Haris Tri
Okfianto
(2013)

Penerapan Model
Moral Reasoning
Untuk Meningkatkan
Keberanian
Mengemukakan
Pendapat Dan Sikap
Terhadap Kasus HAM
Di SMP Negeri 2
Banjar Margo
Kabupaten Tulang
Bawang

Meningkatnya Keberanian
Mengemukakan Pendapat dan
Mengambil Sikap Terhadap
Kasus HAM dengan
mengguakan Model Moral
Reasoning. Hal ini
ditunjukkan dengan terus
meningkatnya jumlah siswa
yang memenuhi kriteria
ketuntasan pada indikator
pencapaian dalam lembar
observasi pada tiap siklus.
Rata-rata persentase
ketuntasan pada siklus I siswa
yang memenuhi nilai
ketuntasan sebanyak 38 siswa
(52,50%), siklus II siswa
mencapai ketuntasan
sebanyak 42 siswa (65,79%),
dan pada siklus III terdapat
siswa aktif sebesar 83,33%
dan siswa yang tidak aktif
sebesar 16,67 % sehingga
terdapat peningkatan siswa
aktif sebesar 18,82.

4 Tita Setiani
(2014)

Peningkatan
Keterampilan Sosial
Siswa Melalui
Penerapan Metode
Simulasi Pada
Pembelajaran Ips
Kelas V SD Negeri
Pakem 2 Sleman

Peningkatan keterampilan
sosial siswa ditunjukkan
dengan adanya perubahan
kriteria keterampilan sosial
siswa dari kriteria lebih
rendah menjadi Peningkatan
keterampilan sosial siswa
juga lebih tinggi. ditunjukkan
dengan meningkatnya jumlah
skor keterampilan sosial
siswa sebesar 22% pada
siklus I dibanding prasiklus
dan 62% pada siklus II
dibanding siklus I.
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C. Kerangka Pikir

Keterampilan sosial merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang dalam

berinteraksi atau bergaul dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari di

masyarakat. IPS merupakan wahana yang efektif bagi siswa dalam

membentuk dan mengembangkan keterampilan sosial, karena pada dasarnya

manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, baik di

rumah, sekolah maupun masyarakat.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Susanto, (2013: 149) Pada dasarnya
tujuan serta ruang lingkup dari pendidikan IPS adalah untuk.
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dan lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal dan global.

Keberhasilan di dalam proses pembelajaran tidak semata-mata ditentukan

oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi ditentukan

juga oleh kemampuan mengolah diri atau keterampilan sosial. Faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat keberhasilan salah satunya adalah model

pembelajaran oleh guru. Penerapan model pembelajaran yang tepat sangat

menunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran yang akhirnya akan

meningkatkan keterampilan sosial siswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan

IPS.

Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang

melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling
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berinteraksi. Dalam sistem belajar kooperatif siswa belajar bekerja sama

dengan anggota lainnya. Dalam model ini siswa memiliki tanggung jawab

yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota

kelompok untuk belajar.

Variabel bebas (independent) atau yang mempengaruhi dalam penelitian ini

adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Moral Reasoning dan

model pembelajaran tipe Simulasi. Variabel terikat (dependen) atau yang

dipengaruhi dalam penelitian ini adalah keterampilan sosial siswa melalui

penerapan model pembelajan tersebut. Variabel moderator dalam penelitian

ini adalah kecerdasan emosional terhadap pelajaran IPS Terpadu.

1. Perbedaan Keterampilan Sosial antara Siswa yang Diajar dengan
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Moral
Reasoning dan Siswa Yang Diajar dengan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Simulasi pada Mata Pelajaran IPS Terpadu.

Proses pembelajaran akan lebih baik jika guru menggunakan model

pembelajaran. Model pembelajaran yang kreatif akan menimbulkan  rasa

senang kepada siswa dan siswa akan tertarik dengan materi pelajaran

sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pada siswa. Namun pada

kenyataannya, masih banyak guru yang menggunakan metode langsung.

Dalam pembelajaran langsung peran guru sangat dominan (teacher

centered), sehingga siswa kurang ikut serta dalam pembelelajaran yang

aktif. Model pembelajaran kooperatif dapat dijadikan sebagai metode

yang di terapkan oleh seorang guru di dalam kelas, karena dengan

metode model pembelajran kooperatif siswa dapat berperan aktif dalam
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kegitan pembelajaran. Adapun pembelajaran kooperatif mempunyai

berbagai tipe, dua diantaranya adalah model pembelajran tipe Moral

Reasoning dan model pembelajaran tipe Simulasi.

Menurut Okfianto (2013: 04), beberapa kelebihan model pembelajaran

Moral Reasoning antara lain.

a. Dapat diterapkan pada semua kelas
b. Siswa belajar menjadi lebih bermakna
c. Lebih menekankan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir

siswa
d. Memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesaian

masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu dalam
masyarakat.

e. Meberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan komunikasi
dengan teman sekelompok

f. Penggunaan pendekatan ini menjadi menarik. Penggunaannya dapat
menghidupkan suasana kelas

Menurut Huda (2014: 142), model pembelajaran simulasi beberapa

kelebihan antara lain.

a. Dapat digunakan secara berkelompok
b. Mendorong siswa untuk bekerja sama
c. Membantu siswa untuk lebih aktif berinteraksidan berkomunikasi

dalam kelompok
d. Melatih siswa untuk saling meberikan ide
e. Mengajarkan siswa saling mengevaluasi antar teman-teman
f. Kesadaran terhadap masing-masing peran dan menerima konsekuensi

dari tindakan yang dilakukan
Model pembelajaran Moral Reasoning menekankan pada perkembangan

kemampuan berpikir siswa dimana kerjasama kelompok sangat

diperlukan untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral

dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai

tertentu dalam masyarakat. Tanggung jawab antar kelompok untuk

mengiformasikan hasil diskusi dengan kelompok lain dimana kegitan
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tersebut dipandu oleh guru. Pada model pembelajaran simulasi, lebih

ditekankan untuk lebih aktif berinteraksi dan berkomunikasi dalam

kelompok hal tersebut erat kaitannya dengan keterampilan sosial.

Berdasarkan uraian kelebihan dari masing-masing model pembelajaran di

atas terdapat perbedaan karakteristik antara kedua model tersebut,

sehingga diduga terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Moral Reasoning dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran

kooperatif tipe simulasi pada mata pelajaran IPS Terpadu.

2. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan
Tipe Moral Reasoning Lebih Tinggi Dibandingkan dengan Tipe
Simulasi pada Peserta Didik yang Memiliki Kecerdasan Emosional
Tinggi Terhadap Mata Pelajaran IPS Terpadu.

Pada pembelajaran kooperatif tipe Moral Reasoning siswa dituntut untuk

meningkatkan kemampuan berpikir siswa dimana kerjasama kelompok

sangat diperlukan memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral

dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai

tertentu dalam masyarakat. Dalam pembelajaran tipe Moral Reasoning,

bagi siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi terhadap mata

pelajaran IPS Terpadu, ia akan memiliki keterampilan sosial yang baik.

Goleman (2016: 365), menjelaskan bahwa Moral Reasoning lebih

bersifat Emosional inteligensi, sehingga emosional inteligensi

mencerminkan karakter. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui

bahwa kecerdasan emosional yang tinggi pada anak dapat mencerminkan
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karakter yang baik diamana anak mampu memahami diri sendiri,

memotivasi diri dan menghargai orang lain. Dengan demikian, penerapan

model Moral Reasoning dapat membantu siswa untuk berpikir dan

mengelola emosi yang akhirnya menjadi warga yang baik termasuk

siswa. Sehingga anak mudah berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang

lain. Hal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan keterampilan sosial

siswa yang pembelajarannya menggunakan tipe Moral Reasoning lebih

tinggi dibandingkan dengan tipe simulasi pada peserta didik yang

memiliki kecerdasan emosional tinggi terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu.

3. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan
Tipe Moral Reasoning Lebih Rendah Dibandingkan dengan Tipe
Simulasi pada Peserta Didik yang Memiliki Kecerdasan Emosional
Rendah Terhadap Mata Pelajaran IPS Terpadu.

Keterampilan sosial merupakan keterampilan untuk berinteraksi,

berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan sosial

perlu didasari kecerdasan emosional. Senada dengan hal tersebut

Goleman (2016: 43), mengemukakan ciri dari kecerdasan emosioanal

yaitu:

a. kemampuan untuk memotivasi diri sendiri
b. bertahan menghadapi frustasi
c. menegndalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkann

kesenangan
d. kemampuan mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas stress

tidak melumpukan kemampuan berfikir dan do’a.

Pada peserta didik yang memiliki kecerdasan emosianal rendah

cenderung mengalami ketidak sanggupan dalam kehidupan sosial, seperti
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defresi, tidak mempunyai motivasi, pemadaman empati yang

mengakibatkan pertengkaran, hal tersebut sering terjadi pada peserta

didik. Model simulasi sangat membantu peserta didik untuk

meningkatkan keterampilan sosial termasuk peserta didik yang memiliki

kecerdasan emosional rendah, karena pada dasarnya model simulasi

dalam pembelajaran, siswa dibina kemampuannya berkaitan dengan

keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Di

samping itu, dalam model simulasi siswa diajak untuk dapat bermain

peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Sehingga siswa memiliki kesadaran terhadap masing-

masing peran dan menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Huda (2013: 139), menyatakan bahwa dengan model pembelajaran

simulasi tugas pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa agar tidak

sebegitu rumit daripada yang tampak nyata didunia nyata, sehingga siswa

bisa dengan mudah dan cepat menguasai skill yang tentu saja akan sangat

sulit ketika mereka mencoba menguasinya di dunia nyata. Simulasi pada

akhirnya dapat menghidupkan suasana pembelajaran akademik.

Model pembelajaran simulasi diharapkan untuk dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa, melatih kerjasama siswa, melatih kemampuan

siswa menghargai pendapat, melatih keterampilan siswa memecahkan

masalah dan melatih siswa untuk menyampaian pendapat sendiri. Pada

peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional rendah model

simulasi menuntun untuk mampu memiliki keterampilan berkomunikasi

baik  lisan maupun tulisan, memahami, menghargai, dan mampu
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bekerjasama dengan orang lain yang majemuk, mampu

mentransformasikan kemampuan akademik dan beradaptasi dengan

perkembangan masyarakat global. Sehingga dapat meningkatkan

keterampilan sosial pada peserta didik.

4. Interaksi antara Penggunaan Model Pembelajaran dengan
Kecerdasan Emosional Terhadap Keterampilan Sosial Siswa pada
Mata Pelajaran IPS Terpadu.

.
Pada model pembelajaran Moral Reasoning, peserta didik yang memiliki

kecerdasan emosional tinggi dalam pembelajaran IPS Terpadu

keterampilan sosialnya lebih baik dibandingkan dengan peserta didik

yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Sedangkan pada model

pembelajaran kooperatif tipe simulasi, siswa yang memiliki kecerdasan

emosional rendah dalam pembelajaran IPS Terpadu keterampilan

sosialnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki

kecerdasan emosional tinggi, hal tersebut menyebakan terjadi interaksi

antara model pembelajaran kooperatif dan keterampilan sosial siswa

dalam mata pelajaran IPS Terpadu. Berdasarkan uraian diatas maka

kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah.

1. Terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Moral Reasoning

dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe

simulasi pada mata pelajaran IPS Terpadu.

2. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan tipe Moral

Reasoning lebih tinggi dibandingkan dengan tipe simulasi pada peserta

didik yang memiliki kecerdasan emosional tinggi terhadap mata pelajaran

IPS Terpadu.

3. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan tipe

simulasi lebih tinggi dibandingkan dengan tipe Moral Reasoning pada
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peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional rendah terhadap mata

pelajaran IPS Terpadu.

4. Terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan

kecerdasan emosional terhadap keterampilan sosial siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang

valid  dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu

pengetahuan, tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

memahami dan memecahkan masalah dalam pendidikan, (Sugiyono, 2015:

6). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. Menurut Sugiyono

(2015: 107), penelitian eksperimen yaitu suatu penelitian yang digunakan

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi

yang terkendalikan. Menurut Arikunto (2013: 9), eksperimen adalah suatu

cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua

faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu.

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan

keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang

berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2015: 57). Analisis

komparatif dilakukan dengan cara membandingkan teori satu dengan teori

yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui
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analisis komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan

yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas (Sugiyono, 2015: 93)

1. Desain Ekperimen

Penelitian Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi eksperimental

desain) dengan pola treatment by level design. Penelitian kuasi eksperimen

dapat diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau

eksperimen semu, namun pada variabel moderator (kecerdasan emosional

siswa) digunakan pola treatment by level design karena dalam hal ini

hanya model pembelajaran yang diberi perlakuan terhadap keterampilan

sosial.

Tabel 3. Desain Penelitian Eksperimen.
Model

Pembelajaran
Kooperatif

Kecerdasan
Emosional

Tipe Moral Reasoning Tipe Simulasi

Tinggi Keterampilan Sosial > Keterampilan Sosial

Rendah Keterampilan Sosial < Keterampilan Sosial

Penelitian ini membandingkan dua model pembelajaran yaitu moral

reasoning dan simulasi terhadap keterampilan sosial siswa dikelas VIII B

dan VIII E. Dimana kelas VIII B melaksanakan pembelajaran

menggunakan model moral reasoning sebagai kelas ekperimen dan VIII E

melaksanakan pembelajaran menggunakan model simulasi sebagai kelas

kontrol.
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2. Prosedur Penelitian

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

pra penelitian dan pelaksana penelitian.

a. Pra Penelitian

kegiatan pra penelitian dalam penelitian ini adalah.

1. Melaksanakan observasi pendahuluan guna untuk melihat

permasalahan di lapangan yang akan diteliti.

2. Melaksanakan wawancara terhadap guru bidang studi IPS Terpadu

untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada serta jumlah

kelas yang menjadi populasi  kemudian akan digunakan sebagai

sampel dalam penelitian.

3. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik cluster random

sampling. Dimana dengan cara mengundi kelas untuk menentukan

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian menyusun rancangan

penelitian.

4 Membuat perangkat pembelajaran.

b. Pelaksana Penelitian

1. Mengadakan kegiatan pembelajaran menerapkan model

pembelajaran Tipe Moral Reasoning untuk kelas eksperimen dan

model pembelajaran tipe Simulasi untuk kelas kontrol.

2. Menguji  hipotesis,  yaitu  mengolah  data  yang  diperoleh  dengan

menggunakan rumus yang telah ditentukan.

3. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
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3. Perlakuan Penelitian

Rencana perlakuan dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan

langkah-langkah pembelajaran di kelas ekperimen dan kelas kontrol.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1. Kelas Eksperimen

Menerapkan langkah-langkah model pembelajaran tipe Moral

reasoning, yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah pelaksanaan model

pembelajaran moral reasoning menurut Trianto (2011: 56),

1) Menjelaskan tujuan pembelajaran (Kompetensi dan Indikator)
2) Menempatkan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar
3) Mengingatkan cara siswa bekerja dan belajar secara kelompok sesuai

dengan komposisi kelompok
4) Guru memberikan sejumlah permasalah dilema moral kepada siswa

dimana setiap siswa dituntut untuk menyikapi dan memecahkan
masalah tersebut dengan mempertimbangkan moral. dilema moral
mengajarkan siswa untuk berani berpendapat dengan
mempertanggung jawabkan alasan dibalik pendapat yang
dikemukakan berdasarka nilai moral dalam dirinya.

5) Guru memberikan pujian pada siswa yang telah berani
mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan dengan
argumentasi yang diajukan

6) Guru memberi motivasi kepada siswa yang belum berani
mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan, agar ada
keberanian untuk berpendapat dan mengambil keputusan

7) Guru Membimbing siswa yang bertanya dan menyimpulkan seluruh
proses pembelajaran yang telah disampaikan dan dipelajari sehingga
siswa dapat menarik kesimpulan sesuai dengan moral yang harus
diterapkan di masyarakat.

2. Kelas Kontrol

Menerapkan langkah-langkah model pembelajran tipe Simulasi, yaitu

sebagai berikut. Menurut Huda (2014: 139).

1) Guru menyampaikan topik mengenai simulasi dan konsep yang akan
dipakai dalam aktivitas simulasi.

2) Guru menjelaskan simulasi dan permainan.
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3) Guru membuat skenario (aturan, peran, prosedur, skor, tipe
keputusan yang akan dipilih dan tujuan).

4) Guru menugaskan peran simulasi kepada siswa.
5) Guru memimpin aktivitas permainan.
6) Siswa mendapatkan umpan balik dan evaluasi dan pengaruh

keputusan.
7) Guru dan siswa menghubungkan aktivitas simulasi dengan materi

pembelajaran.
8) Guru menilai dan menghampiri kelompok yang memenangkan

permainan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri

19 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 11 kelas

sebanyak 359 siswa.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster

random sampling. Teknik ini memilih sampel bukan didasarkan

individual, tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok

subyek yang secara alami berkumpul bersama (Sukardi, 2009: 61). Hasil

teknik cluster random sampling diperoleh kelas VIII B dan VIII E sebagai

sampel, kemudian kedua kelas tersebut diundi untuk menentukan kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil undian diperoleh kelas VIII B

sebanyak 30 siswa sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe moral reasoning, dan kelas VIII E sebanyak
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29 siswa sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe simulasi.

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: 60).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent),

variabel terikat (dependent) dan variabel moderator.

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe Moral Reasoning sebagai kelas eksperimen

(X1) dan model pembelajaran kooperatif tipe simulasi sebagai kelas

kontrol (X2).

2. Variabel Terikat (Dependent)

Pada penelitian ini, variabel terikat dalam penelitian ini adalah

keterampilan sosial siswa (Y).

3. Variabel Moderator

Dalam penelitian ini variabel moderator adalah kecerdasan emosional

yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara

variabel independen dengan dependen. Karena diduga mempengaruhi
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(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara model pembelajaran

kooperatif tipe moral reasoning dan tipe simulasi dengan keterampilan

sosial.

D. Definisi Konseptual Variabel

1. Keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena

memungkinkan individu untuk dapat berinteraksi, memperoleh respon

positif atau negatif. Karena itu keterampilan sosial merupakan kompetensi

yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang termasuk di dalamnya

peserta didik, agar dapat memelihara hubungan sosial secara positif

dengan keluarga, teman sebaya, masyarakat dan pergaulan di lingkungan

yang lebih luas.

2. Kecerdasan emosional adalah kemampuan-kemampuan seperti

kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi,

mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan

mengatur suasana agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan

berfikir, berempati dan berdo’a.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstak dengan cara melihat kepada dimensi tingkah laku atau

properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut

menjadi elemen yang dapat diamati dan dapat diukur.
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1) Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan

hubungan sosial yang serasi. keterampilan untuk berinteraksi,

berkomunikasi dan berpartisipasi. keterampilan sosial perlu didasari

kecerdasan personal berupa kemampuan mengontrol diri, percaya diri,

disiplin dan tanggungjawab.

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Keterampilan Sosial
Variabel Dimensi Indikator Sekala

pengukuran
Keterampilan
sosial

1. Kerjasama

2. Kontrol diri

3. Berbagi ide
dan
pengalaman

1. Bergiliran/berbagi
2. Menghargai/

mrnghormati
3. Membantu/

menolong
4. Keterampilan

berinteraksi
didalam kelompok
dan diluar
kelompok

1. Mengikuti
petunjuk/
bersunguh-sunguh

2. Mengontrol emosi

1. Menyampaikan
pendapat

2. Menerima
pendapat

Interval

Sumber: Country dalam Maryani, (2011: 54)

2) Kecerdasan Emosional merupakan kemampuan emosi yang meliputi

kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika

menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi

diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina

hubungan dengan orang lain.
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Tabel 5. Kisi-kisi Insrtumen Penelitian Kecerdasan Emosional
Variabel Dimensi Indikator Skala

Pengukur
an

Kecerdasan
Emosional

1. Kemampuan
mengendalikan
dorongan hati dan
tidak melebih-
lebihkan
kesenangan

2. Kemampuan untuk
memotivasi diri
sendiri dan
bertahan terhadap
Frustasi

3. Mengatur suasana
hati dan menjaga
agar beban stres
tidak
melumpuhkan
kemampuan
berpikir

1. Empati
2. Mengungkapkan

dan memahami
perasaan

3. Mengendalikan
amarah

4. Kesetiakawanan
5. Keramahan

1. Sikap hormat
2. Kemandirian
3. Kemampuan

Menyesuaikan
diri

4. Disukai

1. Kemampuan
memecahkan
masalah antar
pribadi

2. ketekunan

Interval
dengan

pendekat
an skala
semantik
differensi

al

F. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Hadi dalam Sugiyono (2015: 203), mengemukakan bahwa observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi dilakukan secara
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langsung dan terstruktur dengan dua objek yaitu guru dan siswa. Selain itu,

observasi dilakukan untuk mengetahui keterampilan sosial siswa dengan

menggunakan lembar observasi.

2. Kuesioner (angket)

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Angket dalam

penelitian ini menggunakan Semantic Differensial. Skala sementic

differensial digunakan untuk mendapatkan informasi kecerdasan

emosional siswa.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus memenuhi

persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus

memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid,

sesuai kenyataan, dan dapat memberikan gambaran tentang data secara

benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya sehingga

tes yang valid dapat mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2015:

173). Dalam penelitian ini digunakan rumus correlation product moment

yaitu:
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r = N∑XY − (∑X)(∑Y){N∑X − (∑X) }{N∑Y − (∑Y) }
(Arikunto, 2010: 317)

Keterangan:

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N = jumlah responden
Σxy = skor rata-rata dari X dan Y
Σx = jumlah skor item X
Σy = jumlah skor item Y

Dengan kriteria pengujian, jika harga rhitung > rtabel maka berarti valid,

begitu pula sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid

dengan α = 0,05 dan dk = n.

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil pelitian uji coba skala psikologi

kecerdasan emosional dari 45 butir soal terdapat 39 butir pertanyaan valid

dan 6 pernyataan tidak valid, yaitu nomor 8, 15, 20,22, 25 dan 28.Hasil

perhitungan uji coba validitas dapat dilihat pada lampiran 20.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data Instrumen

dikatakan baik apabila dapat memeberikan data yang sesuai dengan

kenyataan meskipun diujikan berkali-kali (Arikunto, 2013: 221).

Penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach untuk menguji tingkat

reliabilitas yaitu:
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= ( ) 1 − ∑
Keterangan:

r 11 = Reliabilitas instrumen

K = Banyaknya soal∑ = Jumlah varians butir

= Varians total

(Rusman, 2014: 64)

Uji reliabilitas tes menggunakan rumus KR-21= 1 − ( )( )
Keterangan:

= reliabilitas tes secara keseluruhan;

= banyak item;

= mean atau rata-rata skor total;

= variansi total

(Arikunto, 2013: 117)

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut

Tabel 6. Tingkat Besarnya Reliabilitas
Besarnya nilai r Interprestasi

Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat tinggi
Antara 0,600 sampai 0,800 Tinggi
Antara 0,400 sampai 0,600 Cukup
Antara 0,200 sampai 0,400 Rendah
Antara 0,000 sampai 0,200 Sangat rendah

Sumber: (Arikunto, 2010: 319)
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Kriteria pengujian adalah, jika rhitung > rtabel, maka pengukuran tersebut

reliabel dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka pengukuran tersebut

tidak reliabel.

Hasil perhitungan uji reliabilitas skala psikologi kecerdasan emosional

adalah sebesar 0,916, Hal ini membuktikan bahwa hasil skala psikologi

kecerdasan emosiona memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Perhitungan uni reliabilitas terdapat pada lampiran 21.

H. Uji Persyaratan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Penggunaan statistik ini,

data yang diperoleh dalam penelitian harus memenuhi syarat berdistribusi

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

normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi

normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan

adalah uji Liliefors dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Lo = F (Zi) – S (Zi)

Keterangan:

Lo = harga mutlak terbesar

F (Zi) = peluang angka baku

S (Zi) = proporsi angka baku

(Sudjana, 2005: 466)
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Kriteria pengujian adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi 0,05,

maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya.

2. Uji Homegenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel diambil

dari populasi yang memiliki varians yang homogen atau tidak. Dalam

penelitian ini untuk uji homogenitas digunakan uji Bartlett. Rumusnya

yaitu:

a. Varians gabungan dari semua sampel

… s2 = (∑(ni-1) /∑(ni-1))

b. Harga satuan B dengan rumus

… B = (log s2)∑ (ni-1)

c. Digunakan statistik chi quadrat

… x2 = (In 10)(B-∑(ni-1)log

(Kadir, 2016: 159)

Kriteria pengujiannya adalah membandingkan Fhitung dengan Ftabel dan taraf

signifikansi 0,05. Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel maka variabel tersebut homogen,

demikian pula sebaliknya.

I. Teknik Analisis Data

1. T-Tes Dua Sampel Independen

Penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen

digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat
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digunakan untuk pengujian hipotesisis komparatif dua sampel independen

yakni rumus separated varian dan polled varian.

= X − X
+

(Separated Varian) X − X(n − 1)s + (n – 1)s+ − 2 1 + 1
( polled varian)

Keterangan :X = rata-rata keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimenX = rata-rata keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol
= varian total kelompok 1
= varian total kelompok 2
= banyaknya sampel kelompok 1
= banyaknya sampel kelompok 2

(sugiyono, 2015: 273)

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu:

a. Apakah ada dua rata- rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya

sama atau tidak.

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

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian.

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini berikan petunjuk untuk

memiih rumus t-test.

a. Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 varians homogen( = )maka
dapat menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled
varians untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk n1 + n2 - 2.
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b. Bila n1 ≠ n2, dengan dan varians homogen ( = ) dapat digunakan
rumus t-test dengan polled varians, dengan dk = n1 + n2 - 2.

c. Bila n1 = n2 varians tidak homogen ( ≠ ), dapat digunakan rumus
t-test dengan polled varians maupun separated varians, dengan dk = n1

– 1 atau n2 – 1. Jadi dk bukan n1 + n2 - 2.
d. Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen ( ≠ ), untuk ini digunakan

rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai pengganti t tabel
dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk (n1 – 1) dan dk (n2 – 1)
dibagi dua, kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil

(Sugiyono, 2015: 272)

2. Analisis Varians Dua Jalan

Penelitian ini menggunakan analisis varians dua jalan untuk mengetahui

tingkat signifikansi perbedaan dua model pembelajaran dengan kecerdasan

emosional tehadap keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

Tabel 7. Rumus Unsur Persiapan Anava dua Jalan
Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK F0 P

Antara A

Antara B

Antara AB

(Interaksi)

Dalam (d)

Total

= ∑ (∑ ) − (∑ )
= ∑ (∑ ) − (∑ )
= ∑ (∑ ) − (∑ )

JKA - JKB

JK(d) = JKA - JKB - JKAB= ∑ − (∑ )

A – 1 (2)

B – 2 (2)

dbA x dbb (4)

dbT – dbA –
dbB - dbA

N – 1 (49)
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Keterangan:

JKT = jumlah kuadrat total
JKA = jumlah kuadrat total variabel A
JKB = jumlah kuadrat total variabel B
JK = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan

variabel B
JK(d) = jumlah kuadrat dalam
MKA = mean kuadrat variabel A
MKB = mean kuadrat variabel A
MKAB= mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan

variabel B
MKd = mean kuadrat dalam
FA = harga Fo untuk variabel A
FB = harga Fo untuk variabel B
FAB = harga Fo untuk variabel interaksi antara variabel A

dengan variabel B

(Arikunto, 2013: 429)

3. Analisis Efektivitas Model Pembelajaran

Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran digunakan rumus

sebagai berikut:

Efektivitas = ∆∆
Kriteria yang digunakan untuk menyatakan pembelajaran mana yang lebih

efektif adalah sebagai berikut.

1. Apabila efektivitas > 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe Moral Reasoning dinyatakan lebih efektif dari

pada model pembelajaran tipe Simulasi.

2. Apabila efektivitas = 1 maka tidak terdapat perbedaan efektivitas model

pembelajaran tipe Moral Reasoning dan model pembelajaran tipe

Simulasi.
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3. Apabila efektivitas < 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe simulasi dinyatakan lebih efektif daripada

model pembelajaran tipe Moral Reasoning

Efektivitas = ∆∆
Kriteria yang digunakan untuk menyatakan pembelajaran mana yang lebih

efektif adalah sebagai berikut.

1. Apabila efektivitas > 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe Moral Reasoning dinyatakan lebih efektif dari

pada model pembelajaran tipe Simulasi.

2. Apabila efektivitas = 1 maka tidak terdapat perbedaan efektivitas model

pembelajaran tipe Moral Reasoning dan model pembelajaran tipe

Simulasi.

3. Apabila efektivitas < 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajatan tipe Simulasi dinyatakan lebih efektif daripada

model pembelajaran tipe Moral Reasoning.

4. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini dilakukan empat pengujian hipotesis, yaitu

Rumusan hipotesis 1= μ1 = μ2= μ1 ≠ μ2
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Rumusan hipotesis 2= μ1 ≤ μ2= μ1 > μ2

Rumusan hipotesis 3= μ1 ≥ μ2= μ1 < μ2

Rumusan Hipotesis 4= μ1 = μ2= μ1 ≠ μ2

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

Tolak H0 apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel

Terima H0 apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel

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

sedangkan

Hipotesis 2, dan 3 menggunakan rumus t-test dua sampel independen.



V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Moral Reasoning dan

siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Simulasi

pada mata pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat dibuktikan setelah

dilakukan pengujian hipotesis yang menyebutkan adanya perbedaan

kedua model dengan kata lain, perbedaan keterampilan sosial dapat terjadi

karena adanya penggunaan model pembelajaran yang berbeda untuk kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

2. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan tipe

Moral Reasoning lebih tinggi dibandingkan dengan tipe Simulasi pada

peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional tinggi terhadap mata

pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukan

pengujian hipotesis yang menyatakan keterampilan sosial pada siswa

yang memiliki kecerdasan emosional tinggi pada kelas eksperimen
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dengan menggunakan model pembelajaran Moral Reasoning hasilnya

lebih baik dibandingkan Simulasi.

3. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan tipe

Simulasi lebih tinggi dibandingkan dengan tipe Moral Reasoning pada

peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional rendah terhadap mata

pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukan

pengujian hipotesis yang menyatakan keterampilan sosial pada siswa

yang memiliki kecerdasan emosional rendah pada kelas kontrol dengan

menggunakan model pembelajaran Simulasi hasilnya lebih baik

dibandingkan Moral Reasoning.

4. Ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan kecerdasan

emosional terhadap keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu.. Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis

yang menyatakan ada pengaruh besama atau joint effect antara model

pembelajaran dengan kecerdasan emosional siswa, keterampilan sosial

mata pelajaran IPS Terpadu

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan.

1. Guru sebaiknya dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat

meningkatkan keaktifan siswa. Sebaiknya model pembelajaran

disesuaikan dengan kondisi, keadaan siswa, dan materi pelajaran sehingga

nantinya dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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2. Guru sebaiknya dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran

yang bervariasi (sesuai keadaan siswa) di dalam kegiatan pembelajaran

agar siswa tidak jenuh.

3. Model Moral Reasoning dapat dijadikan pilihan model pembelajaran

yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran karena dapat

meningkatkan keterampilan sosial siswa baik bagi siswa yang memiliki

kecerdasan emosional tinggi maupun rendah. Karena model pembelajaran

ini disesuaikan dengan kreativitas, kemampuan komunikasi serta interaksi

sosial siswa.

4. Untuk siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah sebaiknya guru

menerapkan model pembelajaran Simulasi karena model pembelajaran ini

menuntun siswa meningkatkan kerjasama, melatih kemampuan sesuai

dengan peran yg telah ditentukan serta melatih siswa untuk

menyampaikan pendapat sendiri.

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

diharap agar lebih diperbaiki lagi baik objek atau subjek yang akan

diteliti.
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