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ABSTRAK

PERBANDINGAN SOFT SKILL ANTARA SISWA YANG
PEMBELAJARANNYA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN

JIGSAW II DAN FISHBOWL PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU
DENGAN MEMPERHATIKAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA
SISWA KELAS VII SMP XAVERIUS 4 BANDAR LAMPUNG TAHUN

PELAJARAN 2016/2017

Oleh

KATARINA LISTIANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya Soft Skill siswa pada mata pelajaran
IPS Terpadu kelas VII SMP Xaverius 4 Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui Soft Skill siswa yang menggunakan model pembelajaran
Jigsaw II dan Fishbowl dengan memperhatikan Kecerdasan Emosional. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu dengan
pendekatan komparatif. Desain penelitian yang digunakan treatment by level
design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Xaverius 4
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017dengan jumlah sampel sebanyak 78
siswa yang ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Pengujian
hipotesis menggunakan rumus analisis varian dua jalan dan t-test dua sampel
independen. Hasil analisis data menunjukkan (1) Ada perbedaan soft skill antara
siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan
Fishbowl pada mata pelajaran IPS Terpadu, (2) Soft skill siswa yang
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran Fishbowl bagi siswa
yang memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) tinggi pada mata pelajaran IPS
Terpadu, (3) Soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan model
pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional
(EQ) rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu, (4) Terdapat interaksi antara
penggunaan model pembelajaran dengan kecerdasan emosional (EQ) terhadap soft
skill siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Kata Kunci: Emotional Quotient, Fishbowl, Jigsaw II, Soft Skill.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menimbulkan

persaingan yang semakin ketat antarbangsa dan dalam berbagai bidang

kehidupan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk

menghadapi persaingan tersebut. Pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas merupakan sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang

maju, mandiri, dan sejahtera. Peningkatan sumber daya manusia dapat

dilakukan melalui proses pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kecerdasan,

keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan

mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan

bersama-sama membangun bangsa. Di samping itu pendidikan merupakan

suatu masalah bagi manusia, karena pendidikan menyangkut kelangsungan

hidup manusia. Manusia muda tidak hanya cukup tumbuh dan berkembang

dengan dorongan insting saja, melainkan perlu bimbingan dan dorongan dari

luar dirinya (pendidikan) agar ia menjadi manusia seutuhnya.
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Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem nasional pendidikan pada
pasal 1 menyatakan bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya suasana

ketika pembelajaran berlangsung di dalam kelas, namun lebih menekankan

agar peserta didik lebih aktif dalam mengembangkan potensi atau kemampuan

yang ada pada dirinya. Pendidikan tidak hanya mendidik siswa untuk memiliki

kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan atau hard skill saja, akan tetapi

pendidikan juga harus memperhatikan kemampuan soft skill siswa baik

kemampuan inter atau intra yang dimiliki oleh siswa. Hard Skill merupakan

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis dari hasil

pembelajaran yang berhubungan dengan suatu bidang ilmu tertentu. Soft Skill

merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain

(interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri

(intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara

maksimal.

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga

pendidikan. Tujuan ini juga dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus

dimiliki oleh siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan

program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan

tujuan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk
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kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi

pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

Bab V pasal 26 dijelaskan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan

menengah pertama bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan

mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan tentang tujuan

institusional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memang

mengutamakan kecerdasan dan pengetahuan yang merupakan ranah kognitif.

Namun, tujuan institusional juga menekankan pada ranah afektif dan

psikomotorik terutama pada kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup

mandiri dari siswa.

IPS Terpadu adalah salah satu mata pelajaran dari sejumlah cabang ilmu-ilmu

sosial yang dipelajari dengan tujuan membentuk warga negara yang baik, serta

mampu memahami dan memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan

perkembangan kemampuan peserta didik. Kajian IPS meliputi sejarah,

geografi, ekonomi, dan sosiologi.

IPS Terpadu merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki

kecenderungan pada ranah afektif. Karena mata pelajaran IPS Terpadu tidak

hanya mendidik siswa untuk mengetahui tentang pengetahuan dalam

bersosialisasi akan tetapi juga harus bisa mengaplikasikan secara langsung

dalam lingkungan masyarakat juga dalam lingkungan sekolah. Dalam
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bersosialisasi dengan lingkungan juga diperlukan keahlian dalam manajemen

diri dan soft skill lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran IPS di

Indonesia tingkat SMP dan MTS, menurut Zubaedi (2011: 289), yakni.

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 inquiri,
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 bekerja sama
dalam masyarakat majemuk, baik dalam skala lokal, nasional, maupun
internasional.

Pada pembelajaran IPS Terpadu cenderung mengutamakan praktik dalam

keseharian siswa baik dalam bersosialisasi dengan lingkungan atau

mengendalikan diri sendiri. Jadi dapat diketahui bahwa mata pelajaran IPS

Terpadu memiliki keterkaitan dengan kemampuan soft skill siswa. Hal ini

berkaitan dengan pendapat Elfindri, dkk berikut ini.

Elfindri, dkk (2011: 10) mendefinisikan soft skill sebagai keterampilan hidup
yang sangat menentukan keberhasilan seseorang, yang wujudnya antara lain
berupa kerja keras, eksekutor, jujur, visioner, dan disiplin. Lebih lanjut
Elfindri menjelaskan bahwa soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan
hidup yang harus dimiliki baik untuk sendiri, berkelompok, atau
bermasyarakat, serta berhubungan dengan Sang Pencipta. Soft skill sangat
diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang.

Berdasarkan paparan Elfindri di atas, dapat dilihat bahwa soft skill sangat

penting bagi setiap orang. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh

Kaipa dan Milus (2005: 3-6) bahwa soft skill adalah kunci untuk meraih

kesuksesan, termasuk di dalamnya kepemimpinan, pengambilan keputusan,
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penyelesaian konflik, komunikasi, kreativitas, kemampuan presentasi,

kerendahan hati dan kepercayaan diri, kecerdasan emosional, integritas,

komitmen, dan kerjasama. Dengan memiliki soft skill, setiap individu akan

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan tanggap terhadap

kondisi dan situasi sekitarnya sehingga dapat berfikir, berucap dan bertindak

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dimana seseorang hidup dan

juga di lingkungan sekolah, dan lingkungan kerjanya. Kemampuan soft skill

memiliki beberapa indikator, yaitu.

1. Kejujuran.
2. Tanggung jawab.
3. Berlaku adil.
4. Kemampuan bekerja sama.
5. Kemampuan beradaptasi.
6. Kemampuan berkomunikasi.
7. Toleran.
8. Kemampuan memecahkan masalah.

(http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/LPMPTBUKUDIKTI/BUKU%20SOF
TSKILL.pdf, diunduh.pada,pkl12.30,selasa.11-10-2016).

Proses pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap pengembangan soft skill

siswa. Untuk meningkatkan soft skill siswa guru dapat menggunakan model

pembelajaran atau metode dalam mengajar yang mendorong proses

peningkatan soft skill siswa sehingga siswa lebih termotivasi dalam mengikuti

kegiatan belajar mengajar serta dapat meningkatkan minat dan juga nilai siswa.

Berdasarkan penelitian pendahuluan di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung

pembelajaran yang diterapkan masih dominan menggunakan model

pembelajaran bersifat konvensional atau ceramah. Metode ceramah hanya guru

yang aktif menerangkan bahan pelajaran, sedangkan siswa kurang dilibatkan
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dalam proses belajar dan pembelajaran karena siswa hanya berperan sebagai

pendengar pasif saja, tidak ada umpan balik antara guru dan siswa, sehingga

siswa kurang aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Selain itu, interaksi siswa

kurang optimal karena proses pembelajaran yang masih bersifat satu arah, yaitu

hanya antar guru dan siswa saja.

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru mata pelajaran IPS Terpadu kelas

VII di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung terdapat beberapa permasalahan

sebagai berikut.

Tabel 1. Soft skill yang Tampak pada Siswa
No Indikator Harapan Fakta di Lapangan
1 Kejujuran Ketika diberikan tugas

mandiri siswa
mengerjakan sesuai
dengan kemampuan
sendiri tidak
menyontek temannya,
ketika diberikan PR
siswa mengerjakannya
dengan baik.

Ketika diberikan tugas
mandiri di kelas masih
banyak siswa/siswi yang
menyontek ketemannya,
ketika diberikan tugas di
rumah (PR) masih banyak
siswa/siswi yang
mengerjakan di sekolah
melihat pekerjaan
temannya.

2 Tanggung jawab Ketika diberikan tugas
piket siswa
melaksanakannya
dengan baik.

Masih banyak siswa/siswi
yang tidak mau
melaksanakan tugas piket
sesuai dengan jadwal yang
sudah disepakati bersama.

3 Kemampuan
menyelesaikan
masalah

Ketika diberikan
pertanyaan saat diskusi
siswa menjawab secara
tepat, jelas dan solutif.

Sebagian siswa masih
belum bisa menjawab
pertanyaan saat diskusi
secara tepat, jelas dan
solutif.

4 Kemampuan
bekerja sama

Ketika diberikan tugas
kelompok siswa
bekerja sama dengan
baik dan
menyelesaikannya.

Ketika diberikan tugas
kelompok sebagian dari
mereka hanya
mengandalkan salah satu
temannya saja untuk
mengerjakan tugas tersebut
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dan sebagian dari mereka
tidak menyelesaikan
masalah secara bersama.

5 Kemampuan
berkomunikasi

Ketika presentasi atau
diskusi siswa dapat
berkomunikasi dengan
baik.

Banyak siswa/siswi yang
kurang berani untuk
menyampaikan pendapat,
saran, gagasan serta
sanggahannya sehingga
mereka lebih banyak diam
ketika ada tugas kelompok.

6 Toleran Ketika diskusi siswa
dapat menghargai dan
menerima pendapat
orang lain serta
menghargai perbedaan.

Pada saat diskusi,
siswa/siswi masih belum
bisa mendengarkan
temannya yang sedang
menyampaikan pendapat
dan mereka belum bisa
menerima pendapat dari
teman-temannya itu.

Sumber : Wawancara kepada Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP
Xaverius 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

Berdasarkan data yang diperoleh masih terdapat beberapa permasalahan soft

skill siswa di kelas VII yang masih tergolong rendah. Selain itu, menurut hasil

wawancara kepada guru bidang studi sebagian besar siswa belum bisa

bersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran

yang sesuai dan dapat mengembangkan soft skill siswa, salah satunya adalah

model pembelajaran kooperatif.

Menurut Trianto (2010: 56) “Pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori
konstruktivisme. Pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih
mudah menentukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling
berdiskusi dengan teman. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk
saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi hakikat
sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam
pembelajaran kooperatif”.
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Menurut Slavin dalam Isjoni (2010: 12), pembelajaran kooperatif adalah suatu
model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur
kelompok heterogen. Pembelajaran kooperatif bergantung pada efektivitas
kelompok- kelompok siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru diharapkan
mampu membentuk kelompok-kelompok kooperatif dengan hati-hati agar
semua anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan
pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman-teman satu kelompoknya.
Masing-masing anggota kelompok bertangungjawab mempelajari apa yang
disajikan dan membantu teman-teman satu anggota untuk mempelajarinya
juga. Singkatnya, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran
dimana siswa bekerjasama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam
belajar. Pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok-kelompok
yang terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda dan ada pula yang
menggunakan kelompok dengan ukuran yang berbeda-beda.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif bisa membantu meningkatkan soft

skill siswa dan model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan di dalam

kelas adalah model Jigsaw II dan Fishbowl.

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II, akan memungkinkan

masing-masing siswa untuk tergabung dalam kelompok ahli. Siswa yang

tergabung dalam kelompok ahli juga dituntut agar dapat mengajarkan topiknya

kepada anggota kelompok dasar. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw II siswa diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman

sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu

permasalahan. Hal ini disebabkan karena masing-masing kelompok yang

beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa memiliki kemampuan akademik

heterogen, sehingga dalam satu kelompok akan terdapat siswa yang

berkemampuan tinggi, dua atau tiga siswa berkemampuan sedang dan seorang

siswa berkemampuan kurang. Jigsaw II dikembangkan oleh Slavin dengan
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sedikit perbedaan. Dalam belajar kooperatif tipe Jigsaw II, secara umum siswa

dikelompokkan secara heterogen dalam kemampuan. Siswa diberi materi yang

baru atau pendalaman dari materi sebelumnya untuk dipelajari. Masing-masing

anggota kelompok secara acak ditugaskan untuk menjadi ahli (expert) pada

suatu aspek tertentu dari materi tersebut. Setelah membaca dan mempelajari

materi, “ahli” dari kelompok berbeda berkumpul untuk mendiskusikan topik

yang sama dari kelompok lain sampai mereka menjadi “ahli” dikonsep yang ia

pelajari. Kemudian kembali ke kelompok semula untuk mengajarkan topik

yang mereka kuasai kepada teman sekelompoknya. Terakhir diberikan tes atau

assessment yang lain pada semua topik yang diberikan.

Metode Fishbowl merupakan metode berdiskusi yang menggunakan format

lingkaran. Sebagian siswa membentuk lingkaran diskusi dan siswa-siswa yang

lain membentuk lingkaran pendengar di sekeliling kelompok diskusi. Metode

Fishbowl sangat tepat untuk meningkatkan perhatian siswa dan

mengembangkan kemampuan berdiskusi. Metode Fishbowl merupakan metode

pembelajaran berdiskusi yang melibatkan keterampilan menyimak dan

berbicara serta menuntut partisipasi aktif dari peserta diskusi. Metode Fishbowl

memiliki bentuk kegiatan berdiskusi yang unik karena terdiri dari kelompok

besar dan kelompok kecil yang membentuk dua lingkaran yaitu lingkaran besar

dan lingkaran kecil dalam satu waktu dan tempat secara bersamaan. Kelompok

kecil menempati posisi lingkaran kecil yang berada di dalam lingkaran besar.

Peserta yang berada di lingkaran kecil inilah yang berperan sebagai ikan

sedangkan peserta yang berada di lingkaran besar berperan sebagai pengamat
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di luar akuarium. Peran guru dalam metode Fishbowl hanya sebagai

pembimbing dan pemberi topik diskusi saja. Saat kegiatan diskusi dimulai,

guru berada di luar lingkaran diskusi untuk memantau serta mengontrol

kegiatan diskusi. Jadi, hampir seluruh kegiatan diskusi dilakukan oleh siswa.

Berdasarkan penjelasan tentang model pembelajaran Jigsaw II dan Fishbowl

tersebut dapat diketahui bahwa kedua model pembelajaran tersebut diduga

dapat meningkatkan soft skill siswa. Kedua model pembelajaran tersebut

hampir memiliki kesamaan dalam proses pelaksanaan pembelajaran kooperatif.

Dalam pelaksanaan kedua model pembelajaran tersebut, peran guru di sini

hanya sebagai pemberi arahan awal mengenai topik pembelajaran dan

selanjutnya penertiban terhadap jalanya pembelajaran. Dengan diterapkannya

model pembelajaran kooperatif yang mengikutsertakan peserta didik dalam

kegiatan belajar mengajar semacam ini, diharapkan siswa tidak merasa bosan

akan materi yang disampaikan dan siswa mampu untuk mengembangkan

kemampuan berfikir, mengembangkan kecerdasan yang dimiliki dalam dirinya

tentunya dengan keikutsertaan guru dalam mengarahkanya.

Meningkatnya kemampuan siswa dalam belajar secara terus menerus akan

meningkatkan kemampuan berpikir dan kecerdasan mereka dalam

memecahkan masalah dalam belajar yang mereka hadapi. Kemampuan yang

dimiliki masing-masing orang berbeda-beda dan beragam tentunya.

Kebanyakan orang menganggap bahwa IQ (Intellectual Quotient) merupakan

satu-satunya tolok ukur kecerdasan seseorang. Namun, ternyata IQ kurang bisa
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merepresentasikan kecerdasan seseorang secara menyeluruh dan beragam. IQ

lebih berpatok pada kecerdasan intelektual tanpa memperhatikan aspek

kecerdasan yang lainnya.

Menurut Goleman (2002: 44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang
20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-
kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional
Quotient (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi,
mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta
kemampuan bekerja sama.

IQ dan EQ sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. IQ tidak dapat

berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap mata

pelajaran yang disampaikan di sekolah. Namun biasanya kedua inteligensi itu

saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan kunci

keberhasilan dalam pembelajaran siswa di kelas. Seseorang yang memiliki IQ

rendah tetapi dengan ketekunan dan emosi yang seimbang maka dia akan tetap

bisa sukses dalam belajar dan bekerja. Orang yang memiliki kecerdasan emosi

tinggi akan berupaya menciptakan keseimbangan diri dan lingkungannya,

mengusahakan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri, dapat mengubah

sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, serta mampu bekerja sama dengan

orang lain yang mempunyai latar belakang yang beragam. EQ lebih banyak

berhubungan dengan perasaan dan emosi (otak kanan).

Sejalan dengan pendapat Suparno (2007: 21) yang menjelaskan jika kecerdasan

seseorang tidak hanya bersifat teoritik saja, akan tetapi harus dibuktikan secara

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kecerdasan emosional yang baik
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diharapkan mampu mengembangkan soft skill siswa dalam proses

pembelajaran di sekolah, dan dapat meningkatkan kerjasama dalam pemecahan

suatu masalah. Karena untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara baik

kita memerlukan kemampuan untuk mengerti dan mengendalikan emosi diri

dan orang lain secara baik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti hendak

melakukan kegiatan penelitian dengan judul :”Perbandingann Soft Skill

antara Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran

Jigsaw II dan Fishbowl Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu dengan

Memperhatikan Kecerdasan Emosional pada Siswa Kelas VII SMP

Xaverius 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Belum optimalnya kegiatan belajar mengajar.

2. Proses pembelajaran yang monoton sehingga siswa mengalami kejenuhan

belajar di dalam kelas.

3. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan topik yang

sedang dipelajari sehingga siswa malas untuk berpikir.

4. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru.
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5. Belum menerapkan model pembelajaran kooperatif yang menarik untuk

membuat siswa menjadi semangat, kreatif dan menyenangkan.

6. Siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga

cenderung pasif.

7. Siswa tidak berpusat pada pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar

berlangsung.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian dan berdasarkan identifikasi masalah di atas,

maka ada pembatasan masalah yang jelas agar lebih terarah pada tujuan yang

ingin diungkapkan dalam penelitian ini, sehingga masalah dalam penelitian ini

dibatasi pada aspek soft skill pada mata pelajaran IPS Terpadu, model

pembelajaran Jigsaw II, model pembelajaran Fishbowl, dan Kecerdasan

Emosional.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah.

1. Apakah terdapat perbedaan soft skill antara siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan Fishbowl pada mata

pelajaran IPS Terpadu ?
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2. Apakah soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan

model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang memiliki tingkat

kecerdasan emosional (EQ) tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu ?

3. Apakah soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan

model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang memiliki tingkat

kecerdasan emosional (EQ) rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu ?

4. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan

kecerdasan emosional (EQ) terhadap soft skill siswa pada mata pelajaran

IPS Terpadu ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk.

1. Mengetahui perbedaan soft skill antara siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan Fishbowl pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

2. Mengetahui soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan

model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang memiliki tingkat

kecerdasan emosional (EQ) tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu.

3. Mengetahui soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan



15

model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang memiliki tingkat

kecerdasan emosional (EQ) rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu.

4. Mengetahui interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan

kecerdasan emosional (EQ) terhadap soft skill siswa pada mata pelajaran

IPS Terpadu.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

a. Untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuwan serta teori

yang sudah diperoleh sebelumnya.

b. Menambah sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang pendidikan dan menambah konsep-konsep

teoritis kepada guru dan calon guru mengenai model pembelajaran.

c. Dapat menjadi sumber referensi untuk perpustakaan dan bagi semua

pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih

mendalam mengenai permasalahan yang terkait.

d. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekan teori yang

diterima selama perkuliahan.

2. Secara Praktis

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

rujukan yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran.
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b. Bagi Guru, sumbangan pemikiran bagi guru tentang alternative strategi

pembelajaran yang dapat meningkatkan soft skill siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu dan sebagai mediasi untuk meningkatkan soft

skill dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran mata pelajaran IPS

Terpadu di sekolah.

c. Bagi Siswa, sebagai pijakan untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar

sehingga kompetensi dapat meningkat secara optimal dan sebagai

tambahan wawasan untuk meningkatkan soft skill siswa melalui model

pembelajaran yang melibatkan siswa secara lebih optimal.

d. Bagi peneliti, sebagai bentuk praktik dan pengabdian terhadap ilmu

yang telah diperoleh serta sebagai syarat menyelesaikan studi di

Universitas Lampung.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah soft skill (Y), model pembelajaran

Jigsaw II (X1), model pembelajaran Fishbowl (X2), dan kecerdasan

emosional (Z).

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VII.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMP Xaverius 4 Bandar Lampung.



17

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini adalah pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Soft Skill

Soft skill merupakan jenis keterampilan yang lebih banyak terkait

dengan sensitivitas perasaan seseorang terhadap lingkungan

disekitarnya. Karena soft skill terkait dengan keterampilan

psikologis, maka dampak yang diakibatkan lebih abstrak namun

tetap bisa dirasakan seperti misalnya perilaku sopan, disiplin,

keteguhan hati, kemampuan untuk dapat bekerja sama, membantu

orang lain, dan sebagainya.

Sebenarnya soft skill dimiliki oleh setiap orang, tetapi dalam

jumlah dan kadar yang berbeda-beda. Soft skill tersebut dapat

berubah jika yang bersangkutan mau mengubahnya dan juga

dapat dikembangkan menjadi karakter seseorang. Untuk

mengubah dan mengembangkannya harus diasah dan dipraktekan

oleh setiap individu yang belajar atau ingin mengembangkannya.
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Salah satu sarana yang cukup baik untuk mengembangkan soft

skill adalah melalui pembelajaran dengan segala aktivitasnya.

Pengembangan soft skill sangatlah penting dikembangkan didunia

pendidikan, karena dengan memiliki soft skill yang bagus siswa

dapat memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri dan

bersosialisasi terhadap lingkungan.

Elfindri, dkk (2011: 10), mendefinisikan soft skill sebagai
keterampilan hidup yang sangat menentukan keberhasilan
seseorang, yang wujudnya antara lain berupa kerja keras,
eksekutor, jujur, visioner, dan disiplin. Lebih lanjut Elfindri
menjelaskan bahwa soft skill merupakan keterampilan dan
kecakapan hidup yang harus dimiliki baik untuk sendiri,
berkelompok, atau bermasyarakat, serta berhubungan dengan
Sang Pencipta. Soft skill sangat diperlukan untuk kecakapan hidup
seseorang.

Illah Sailah dalam naskah bukunya yang berjudul Pengembangan
Soft skill di Perguruan Tinggi 2007 dalam buku mengutip definisi
soft skill sebagai.
- Keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang

lain (inter-personal skills) dan keterampilan dalam mengatur
dirinya sendiri (intra-personal skills) yang mampu
mengembangkan secara maksimal unjuk kerja (performans)
seseorang.

- Selanjutnya diberikan contoh yang termasuk dalam
keterampilan mengatur dirinya sendiri antara lain (a)
transforming character, (b) transforming beliefs, (c) change
management, (d) stress management, (e) time management, (f)
creative thinking processes, (h) goal setting dan life purpose,
(i) acelerated learning techniques, dan lain-lain.

- Sedangkan contoh keterampilan dalam berhubungan dengan
orang lain diantaranya adalah (a) communication skill, (b)
relationship building, (c) motivation skill, (d) leadership
skills, (e) self-marketing skills, (f) negotiation skills, (g)
presentation skills, (h) public speaking skills, dan lain-lain.
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa

soft skill merupakan kemampuan yang sangat sulit untuk dinilai

jika orang tersebut tidak menerapkan dalam kehidupannya.

Kemampuan yang dimaksud bukan kemampuan akademis yang

tinggi, tetapi kemampuan interaksi sosial yang baik, kemampuan

untuk bergaul, mampu berbicara didepan umum, dan lain-lain.

Dengan memiliki soft skill, setiap individu akan dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan tanggap

terhadap kondisi dan situasi sekitarnya sehingga dapat berfikir,

berucap dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat dimana seseorang hidup dan juga di lingkungan

sekolah, dan lingkungan kerjanya. Kemampuan soft skill memiliki

beberapa indikator, yaitu.

1) Kejujuran.
2) Tanggung jawab.
3) Berlaku adil.
4) Kemampuan bekerja sama.
5) Kemampuan beradaptasi.
6) Kemampuan berkomunikasi.
7) Toleran.
8) Kemampuan memecahkan masalah.

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif

Amri (2013: 34), menyatakan model pembelajaran adalah suatu
perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman
dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran
dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat
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pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer,
kurikulum, dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran merupakan

suatu desain yang menggambarkan proses dan penciptaan situasi

lingkungan yang dapat mengarahkan siswa untuk berinteraksi

sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa.

Model sangat penting peranannya dalam pembelajaran, karena

melalui pemilihan model yang tepat dapat mengarahkan guru

pada kualitas pembelajaran yang efektif.

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model

pembelajaran yang efektif untuk kelompok kecil. Model ini

menunjukkan efektivitas untuk berpikir secara kritis, pemecahan

masalah, dan komunikasi antaranggota. Model pembelajaran

kooperatif ini memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat

dengan teman dalam satu kelompok untuk memecahkan masalah

dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Hal ini senada dengan pendapat Komalasari (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 untuk
saling membantu agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran
yang maksimal. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning)
merupakan suatu strategi pembelajaran melalui kelompok kecil
siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi
belajar untuk mencapai tujuan belajar.
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Menurut Majid (2014: 172), pembelajaran kooperatif adalah
model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif
merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar
dengan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai dengan
enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pembelajaran kooperatif

menitikberatkan pada siswa bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar, sehingga

dapat meingkatkan partisipasi dan memberikan kesempatan pada

siswa untuk saling berinteraksi dengan siswa lainnya untuk

memecahkan permasalahan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan

prinsip model pembelajaran kooperatif yang diungkapkan oleh

Riyanto (2010: 266), yaitu.

1. Positif independence artinya adanya saling ketergantungan
positif yakni anggota kelompok menyadari pentingya kerja
sama dalam mencapai tujuan.

2. Face to face interaktion artinya antaranggota berinteraksi
dengan saling berhadapan.

3. Individual accountability artinya setiap anggota kelompok
harus belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai
keberhasilan kelompok.

4. Use of collaborative/social skill artinya harus menggunakan
keterampilan bekerjasama dan bersosialisasi. Agar siswa
mampu berkolaborasi perlu adanya bimbingan guru.

5. Group processing artinya siswa perlu menilai bagaimana
mereka bekerja secara efektif.

Model pembelajaran kooperatif menekankan pada kerja sama

yang akan menimbulkan lebih banyak komunikasi dan interaksi

antaranggota kelompok maupun antarkelompok, sehingga dapat
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mengoptimalkan hasil belajar siswa baik pada aspek pengetahuan,

sikap, maupun keterampilan. Hal ini sesuai dengan tujuan

pembelajaran kooperatif. Menurut Majid (2014: 173),

pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tujuan antara lain.

1. Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik.
Model kooperatif unggul dalam membantu siswa memahami
konsep-konsep sulit.

2. Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang
mempunyai berbagai perbedaan latar belakang.

3. Mengembangkan keterampilan sosial siswa antara lain:
berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain,
memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan idea atau
pendapat, bekerja dalam kelompok.

Menurut Johnson dalam Trianto (2010: 60), terdapat unsur-unsur

penting dalam belajar kooperatif, yaitu sebagai berikut.

a. Saling ketergantungan yang bersifat positif antarsiswa
(positive interdependence).

b. Adanya interaksi tatap muka langsung (face to face promotive
interaktion).

c. Adanya tanggung jawab individu (personal responsibility).
d. Adanya keterampilan menjalin hubungan interpersonal

(interpersonal skill).
e. Proses kelompok (group processing) terjadi jika anggota

kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai
tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerja yang baik.

Jika kelima unsur tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan

tercipta suasana kerja kelompok yang maksimal sehingga hasil

belajarpun akan meningkat. Model pembelajaran kooperatif

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan

pembelajaran yang disarikan oleh Ibrahim, dkk (2005: 7─8)

sebagai berikut:
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- meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam
tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan
kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli
berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa
memahami konsep-konsep yang sulit. Model struktur
penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan
penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma
yang berhubungan dengan hasil belajar.

- penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut
ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun
ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif memberikan
peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan
kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas
tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur
penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama
lain.

- tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah
mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan
kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak
muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan
sosial.

Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat

bekerja sama dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan

bersama. Menurut Rusman (2012: 207), pembelajaran kooperatif

ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri utama sebagai berikut.

a. Pembelajaran Secara Tim.
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan
secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan.
Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa
belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu  untuk
mencapai tujuan pembelajaran.

b. Didasarkan pada Manajemen Kooperatif.
Manajemen kooperatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi
manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, fungsi
manajemen sebagai organisasi, fungsi manajemen sebagai
kontrol.

c. Kemauan untuk bekerja sama.
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh
keberhasilan secara kelompok. Oleh karena itu, prinsip
kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan dalam



25

pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang baik,
pembelajaran kooperatif tidak akan berhasil tanpa hasil yang
optimal.

d. Keterampilan Bekerja Sama.
Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas
dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan
demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup
berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Penerapan pembelajaran kooperatif dalam kegiatan pembelajaran

di sekolah sebenarnya dapat membantu guru dalam mencapai

keberhasilan pembelajaran di beberapa aspek. Namun,

keberhasilan tersebut juga tergantung pada usaha setiap

anggotanya. Setiap anggota kelompok harus melaksanakan

tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tugas selanjutnya

dalam kelompok dapat dilakukan dan interaksi yang terjadi antar

siswa akan lebih intensif. Interaksi yang intensif tersebut dapat

dipastikan dengan komunikasi antar siswa berjalan dengan baik.

2.1.3 Model Pembelajaran Jigsaw II

Jigsaw dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan
teman-temannya di Universitas Texas, dan diadopsi oleh Slavin
dan teman-temannya di Universitas John Hopkins. Dalam belajar
kooperatif tipe jigsaw, siswa bekerja dalam kelompok seperti
pada STAD. Siswa dibagi atas beberapa kelompok, siswa diberi
materi untuk dipelajari. Masing-masing anggota kelompok secara
acak ditugaskan untuk menjadi “ahli” pada suatu aspek tertentu
dari materi. Anggota dari kelompok lain yang mempelajari topik
yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk
mendiskusikannya dan kemudian kembali ke kelompok asal
untuk mengajarkan topik yang mereka kuasai kepada teman
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sekelompoknya. Terakhir diberikan tes yang meliputi semua topik
yang diberikan (Trianto, 2010: 73).

Menurut Slavin (2011: 245), model pembelajaran tipe Jigsaw II
ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan model
pembelajaran Jigsaw I. Pada Jigsaw I awalnya siswa hanya
belajar konsep tertentu yang akan menjadi spesialisasinya
sementara konsep-konsep lain ia dapatkan melalui diskusi dengan
teman sekelompoknya. Sedangkan pada Jigsaw II ini setiap siswa
memperoleh kesempatan belajar secara keseluruhan konsep
sebelum ia belajar spesialisasinya untuk menjadi ahli. Kelebihan
Jigsaw II yaitu semua siswa membaca semua materi, yang akan
membuat konsep-konsep yang telah disatukan menjadi lebih
mudah untuk dipahami. Hal ini untuk memperoleh gambaran
menyeluruh dari konsep yang akan dibicarakan, sehingga mampu
menjalankan tugasnya dengan baik.

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II hampir sama

dengan Model pembelajaran jigsaw I tetapi model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw II ini memiliki lima karakteristik, seperti

saling membantu, rasa tanggung jawab, kerja sama, saling

ketergantungan secara positif dalam proses bekerja kelompok.

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II, siswa akan

serasa dilibatkan untuk membangun sendiri berbagai kompetensi

yang diharapkan. Siswa tidak lagi sebagai penerima konsep-

konsep yang sudah jadi, akan tetapi siswa akan termotivasi untuk

memahami, menemukan sendiri masalahnya serta kemudian

memecahkan masalah mereka sendiri yang pada akhirnya mereka

menemukan makna dalam pembelajaran tersebut.
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Menurut Slavin, ada 5 tahap pelaksanaan pembelajaran kooperatif

tipe Jigsaw II sebagai berikut.

- Tahap 1: Membaca.
Siswa dikelompokkkan menjadi kelompok dasar/asal. Setiap
anggota kelompok diberikan sub pokok bahasan/topik yang
berbeda untuk mereka pelajari.

- Tahap 2: Diskusi kelompok ahli.
Siswa yang mendapatkan topik yang sama berdiskusi dalam
kelompok ahli.

- Tahap 3: Laporan kelompok.
Siswa kembali ke kelompok dasar/asal dan akan menjelaskan
apa yang mereka dapatkan dalam kelompok ahli.

- Tahap 4: Tes.
Siswa diberikan tes yang meliputi semua topik.

- Tahap 5: Penghargaan kelompok.
Skor kelompok dihitung sama dengan penghitungan skor
kelompok pada model STAD.

Huda (2015: 118), mengemukakan bahwa teknis pelaksanaanya
hampir sama dengan jigsaw I. Pertama-tama setiap kelompok
disajikan informasi yang sama. Kemudian, masing-masing
kelompok menunjuk satu orang anggota yang dianggap ahli untuk
bergabung dalam satu kelompok lagi, yang sering dikenal dengan
kelompok ahli. Dalam kelompok ahli ini setiap anggota saling
berdiskusi untuk memahami lebih detail tentang informasi
tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke kelompoknya masing-
masing untuk mengajarkan topik yang lebih spesifik dari
informasi tersebut kepada teman-teman satu kelompoknya bisa
siap mengahadapi ujian secara individu berikutnya. Setelah itu
setiap anggota diuji secara individual melalui kuis. Skor yang
diperoleh setiap anggota dari hasil kuis ini akan menentukan skor
yang diperoleh oleh kelompok mereka.

Sintaks langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw II.

1. Peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok

terdiri dari 4 orang.

2. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama,

dan membaca semua materi.
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3. Tiap peserta didik dalam tim berbagi tugas untuk membagi

materi (sub bab mereka).

4. Anggota dari tim yang mendapatkan bagian materi yang

berbeda, bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli)

untuk mendiskusikan sub bab mereka.

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kelompok

kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman

satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap

anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.

7. Guru memberi evaluasi.

8. Penutup.

Menurut Siregar (2014: 116), model Jigsaw II dengan prosedur

sebagai berikut.

1. Siswa secara individu maupun kelompok (heterogen)
mengkaji bahan ajar.

2. Dibentuk kelompok ahli (homogen) untuk diskusi
pendalaman materi bahan ajar yang dibaca.

3. Kembali ke kelompok asal (heterogen), siswa menjadi peer-
tutor terhadap satu sama lain. Terjadi pembentukan
pengetahuan secara berkelompok (social contruction of
knowledge).

4. Tes/kuis untuk mengukur kemampuan siswa secara
individual.

5. Diskusi terbuka, sementara guru memberikan penguatan.

Dalam model kooperatif jigsaw II ini siswa memiliki banyak

kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah
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informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan

berkomunikasi, anggota kelompok bertanggung jawab terhadap

keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang

dipelajari dan dapat menyampaikan informasinya kepada

kelompok lain.

Kelebihan model pembelajaran jigsaw II.

- Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah

ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada

rekan-rekannya.

- Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu

yang lebih singkat.

- Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih

aktif dalam berbicara dan berpendapat.

Kelemahan model pembelajaran jigsaw II.

- Prinsip utama dalam pembelajaran ini adalah ‘peer teaching’,

pembelajaran oleh teman sendiri, ini akan menjadi kendala

karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang

akan didiskusikan bersama siswa lain.

- Pembelajaran akan menjadi kurang efektif apabila siswa tidak

memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan

materi pada teman.
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- Record siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa

harus sudah dimiliki oleh guru dan biasanya butuh waktu

yang sangat lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam

kelas tersebut.

- Butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum

model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik.

- Aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar (lebih dari 40

siswa) sangatlah sulit.

2.1.4 Model Pembelajaran Fishbowl

Metode fishbowl merupakan metode berdiskusi yang

menggunakan format lingkaran. Sebagian siswa membentuk

lingkaran diskusi dan siswa-siswa yang lain membentuk lingkaran

pendengar di sekeliling kelompok diskusi. Metode fishbowl

merupakan metode pembelajaran berdiskusi yang melibatkan

keterampilan menyimak dan berbicara serta menuntut partisipasi

aktif dari peserta diskusi. Metode fishbowl memiliki bentuk

kegiatan berdiskusi yang unik karena terdiri dari kelompok besar

dan kelompok kecil yang membentuk dua lingkaran yaitu

lingkaran besar dan lingkaran kecil dalam satu waktu dan tempat

secara bersamaan. Kelompok kecil menempati posisi lingkaran

kecil yang berada di dalam lingkaran besar. Peserta yang berada

di lingkaran kecil inilah yang berperan sebagai ikan sedangkan
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peserta yang berada di lingkaran besar berperan sebagai pengamat

di luar akuarium.

Kelebihan Model Pembelajaran Fishbowl.

1. Melatih siswa belajar untuk mengemukakan pendapat.

2. Memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh penjelasa-

penjelasan dari berbagai sumber.

3. Memberikan kesempatan siswa dapat menyelesaikan problem

bersama.

4. Mengembangkan rasa solidaritas atau toleransi terhadap

pendapat yang bervariasi.

5. Menambah wawasan siswa terhadap problem yang dibahas.

Kekurangan Model Pembelajaran Fishbowl.

1. Alokasi waktu yang sulit karena banyak memakan waktu.

2. Biasanya tidak semua siswa menyatakan pendapat.

3. Jumlah kelompok terlalu banyak karena hanya terdiri dari tiga

kelompok.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan model

pembelajaran fishbowl adalah.

1. Melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi yang diadakan.

2. Diperlukan ketertiban dan keteraturan dalam mengungkapkan

pendapat secara bergilir dipimpin seorang ketua atau

moderator.



32

3. Masalah yang didiskusikan disesuaikan dengan

perkembangan dan kemampuan anak.

4. Guru berusaha mendorong siswanya yang kurang aktif untuk

melakukan atau mengeluarkan pendapatnya.

5. Siswa dibiasakan menghargai pendapat orang lain dalam

menyetujui atau menentang pendapat.

6. Aturan dan jalannya diskusi hendaknya dijelaskan kepada

siswa yang masih belum mengenal tata cara berdiskusi agar

mereka dapat secara lancar mengikutinya.

Agar penggunaan model pembelajaran fishbowl berhasil dengan

efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Langkah persiapan.

- Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang

bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus.

- Menetapkan masalah yang akan dibahas. Masalah

ditentukan dari isi materi pelajaran. Guru mengemukakan

masalah yang akan didiskusikan dan memberikan

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya.

Dapat pula pokok masalah yang akan didiskusikan itu

ditentukan bersama-sama oleh guru dan siswa. Yang

penting judul atau masalah yang akan didiskusikan harus

dirumuskan dengan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami

dengan baik oleh siswa.
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- Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan

segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti:

moderator, notulis, dan tim perumus.

2. Langkah pelaksanaan diskusi.

- Memberikan pengarahan sebelum diskusi dilaksanakan.

- Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang

telah ditetapkan.

- Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta

diskusi untuk mengeluarkan pendapat, gagasan maupun

ide-idenya.

- Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang

sedang dibahas.

- Menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan

bantuan agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif,

dan agar diskusi berjalan lancar. Setiap anggota hendaknya

tahu persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana

caranya berdiskusi. Diskusi harus berjalan dalam suasana

bebas, setiap anggota tahu bahwa mereka mempunyai hak

bicara yang sama.

3. Langkah penutup.

- Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan

sesuai dengan hasil belajar.
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- Mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari

seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan

selanjutnya.

- Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, dan guru

mengumpulkan hasil diskusi dari setiap kelompok.

Peranan Guru Dalam Pelaksanaan model pembelajaran fishbowl.

1. Menjaga jangan sampai pembicaraan nyeleweng.

2. Semua anggota harus aktif berpartisipasi.

3. Yang pemalu harap dibimbing agar ikut.

4. Menjamin tata tertib.

5. Jangan sampai suasana menjadi tegang.

6. Murid- murid harus mengerti masalahannya.

7. Harus ada kesimpulan.

2.1.5 Kecerdasan Emosional

2.1.5.1 Emosi

Menurut Goleman (2002: 7), semua emosi pada dasarnya
adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk
mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara
berangsur-angsur (evolusi), dan emosi juga sebagai
perasaan dan fikiran-fikiran khas, suatu keadaan biologis,
dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk
bertindak.
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Menurut Goleman (2002: 411), emosi merujuk pada suatu
perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis
dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk
bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap
rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai
contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati
seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi
sedih mendorong seseorang berperilaku menangis.

Sejalan dengan teori diatas, Uno (2008: 64-65),

mengemukakan beberapa macam emosi yang tidak

berbeda jauh dengan kedua tokoh di atas, yaitu.

a) Amarah: beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal
hati.

b) Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis,
mengasihi diri, putus asa.

c) Rasa Takut: cemas, gugup, khawatir, was-was,
perasaan takut sekali,waspada, tidak tenang, ngeri.

d) Kenikmatan: bahagia, gembira, riang, puas, riang,
senang, terhibur,bangga.

e) Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan,
kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan,
kasih.

f) Terkejut: terkesiap, terkejut.
g) Jengkel: hina, jijik, muak, mual, tidak suka.
h) Malu: malu hati, kesal.

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak.

Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan

dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi

gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang,

sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih

mendorong seseorang berperilaku menangis.
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Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa emosi adalah

suatu perasaan (efek) yang mendorong individu untuk

merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik

yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya.

2.1.5.2 Kecerdasan Emosional (EQ)

Menurut Saphoro dalam Uno (2008: 69), istilah
kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun
1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University
dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk
menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya
penting bagi keberhasilan. Jenis-jenis kualitas emosi yang
dimaksudkan antara lain: (1) empati, (2) mengungkapkan
dan memahami perasaan, (3) mengendalikan amarah, (4)
kemampuan kemandirian, (5) kemampuan menyesuaikan
diri, (6) diskusi, (7) kemampuan memecahkan masalah
antarpribadi, (8) ketekunan, (9) kesetiakawanan, (10)
Keramahan, dan (11) sikap hormat.
Steven J. Stein dan Howard E. Book dalam Uno (2008:
69), menjelaskan kecerdasan emosional adalah
kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan
membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran,
memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan
perasaan secara mendalam sehingga membantu
perkembangan emosi dan intelektual.

Salovey dalam Goleman (2002: 57), memilih kecerdasan

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal untuk dijadikan

sebagai dasar untuk mengungkap kecerdasan emosional

pada diri individu. Menurutnya kecerdasan emosional

adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri,

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali
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emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk

membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain.

Berdasarkan teori di atas, kecerdasan emosional adalah

kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya

dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan

melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri,

motivasi diri, empati dan keterampilan sosial.

Penerapan kecerdasan emosional dalam pembelajaran

sangatlah penting untuk dilakukan. Dimana peserta didik

diarahkan secara perlahan untuk mengembangkan,

mengasah serta mengendalikan emosi yang dimiliki,

sehingga berdampak baik bagi kehidupan siswa tersebut,

baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah,

dan dalam bidang akademis maupun non akademis.

Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik

diharapkan dapat menampilkan sikap berpikir yang logis,

cepat, mempunyai kemampuan abstraksi yang baik,

mampu mendeteksi, menafsirkan, menyimpulkan,

mengevaluasi, mengingat, menyelesaikan masalah dengan

baik, dan bertindak terarah sesui dengan tujuan.
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2.1.5.3 Faktor Kecerdasan Emosional

Salovey dalam Goleman (2002: 58-59), menempatkan

kecerdasan emosional yang dicetuskannya dan

memperluas kemampuan tersebut menjadi lima

kemampuan utama, yaitu.

a. Mengenali Emosi Diri.
Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu
kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu
perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar
dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi
menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni
kesadaran seseorang akan emosinya sendiri.

b. Mengelola Emosi.
Mengelola emosi merupakan kemampuan individu
dalam menangani perasaan agar dapat terungkap
dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai
keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar
emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan
kunci menuju kesejahteraan emosi.

c. Memotivasi Diri Sendiri.
Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi
dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan
untuk menahan diri terhadap kepuasan dan
mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai
perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme,
gairah, optimis dan keyakinan diri.

d. Mengenali Emosi Orang Lain.
Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut
juga empati. Menurut Goleman (2002: 57),
kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain
atau peduli, menunjukkan kemampuan empati
seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati
lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang
tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang
dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu
menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap
perasaan orang lain dan lebih mampu untuk
mendengarkan orang lain.
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e. Membina Hubungan.
Kemampuan dalam membina hubungan merupakan
suatu keterampilan yang menunjang popularitas,
kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi
(Goleman, 2002: 59). Keterampilan dalam
berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam
keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk
mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga
memahami keinginan serta kemauan orang lain.

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina

hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang

berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi

dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer

dalam lingkungannya dan menjadi teman yang

menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi

(Goleman, 2002: 59). Ramah tamah, baik hati, hormat dan

disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif

bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan

orang lain. Sejauhmana kepribadian siswa berkembang

dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang

dilakukannya.

2.1.6 Belajar dan Teori belajar

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang

untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui.  Seperti yang

dikemukakan oleh Dimiyati dan Mudjiono (2006: 7), belajar
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merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa

adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.

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

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Hamalik

(2004: 28), belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku

individu melalui interaksi dengan lingkungan. Sedangkan Gagne

dalam Slameto (2010: 13), memberikan dua definisi tentang

belajar yaitu.

a. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam
pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.

b. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan
yang diperoleh dari instruksi.

Slameto (2010: 27-28), mengemukakan prinsip-prinsip belajar

sebagai berikut.

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar.
- Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi

aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk
mencapai tujuan instruksional.

- Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan
motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan
instruksional.

- Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak
dapat mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan
belajar dengan efektif.

- Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.
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b. Sesuai hakikat belajar.
- Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap

menurut perkembangannya.
- Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan

discovery.
- Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara

pengertian satu dengan pengertian yang lain) sehingga
mendapatkan pengertian yang diharapkan. Stimulus yang
diberikan menimbulkan respon yang diharapkan.

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari.
- Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah
menangkap pengertiannya.

- Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu
sesuai dengan tujuan intruksional yang harus dicapainya.

d. Syarat keberhasilan belajar.
- Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa

dapat belajar dengan tenang.
- Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali

agar pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada
siswa.

Menurut Siregar (2014: 3), belajar merupakan sebuah proses yang

kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur

hidup, sejak masih bayi hingga liang lahat. Salah satu pertanda

bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan

tingkah laku pada dirinya.

Amri (2013: 24), menyebutkan enam jenis tingkah laku yang

dikategorikan sebagai aktivitas belajar memiliki ciri-ciri sebagai

berikut.

1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar.
Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila
pelaku menyadari terjadinya perubahan tersebut atau
merasakan adanya perubahan dalam dirinya.

2. Perubahan bersifat kontinyu dan fungsional.
Perubahan yang terjadi berlangsung secara
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berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan
menyebabkan perubahan selanjutnya yang akan berguna bagi
kehidupan atau proses belajar berikutnya.

3. Perubahan bersifat positif dan aktif.
Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan
tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari
sebelumnya. Perubahan bersifat aktif berarti bahwa
perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karna
usaha pelaku sendiri.

4. Perubahan bersifat permanen.
Apa yang didapat tidak akan hilang begitu saja, melainkan
akan terus dimiliki bahkan semakin berkembang kalau terus
dipergunakan atau dilatih.

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.
Perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya
tujuan yang akan dicapai oleh pelaku belajar terarah kepada
perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari.

6. Perubahan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku.
Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan
mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam
sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya.

Berdasarkan teori-teori di atas, belajar merupakan suatu proses

memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk

perubahan tingkah laku karena adanya interaksi individu dengan

lingkungannya. Perubahan akibat proses belajar adalah karena

adanya usaha dari individu dan perubahan tersebut berlangsung

lama. Belajar merupakan kegiatan yang aktif, karena kegiatan

belajar dilakukan dengan sengaja, sadar dan bertujuan. Belajar

merupakan perubahan tingkah laku yang menyangkut

pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan meliputi

segenap aspek organisme atau pribadi.
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Amri (2013: 25), ada dua faktor yang mempengaruhi belajar

yaitu.

1. Faktor Internal.
Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri individu
yang sedang belajar. Faktor internal meliputi.
a. Faktor jasmaniah, antara lain: kesehatan dan cacat tubuh.
b. Faktor psikologis, antara lain: intelegensi, perhatian,

minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan.
2. Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar individu
yang sedang belajar. Faktor eksternal meliputi.
a. Faktor keluarga, antara lain: cara orang tua mendidik,

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan
ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar
belakang kebudayaan.

b. Faktor sekolah, antara lain: metode mengajar, kurikulum,
relasi antara guru dan siswa, relasi antar siswa, disiplin
sekolah, pelajaran, waktu, standar pelajaran, keadaan
gedung, metode belajar, dan tugas rumah.

c. Faktor masyarakat, antara lain: kegiatan siswa dalam
masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan dalam
masyarakat, dan media massa.

Belajar merupakan kecenderungan perubahan pada diri manusia

baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik selama proses

pertumbuhan yang dapat diamati, diubah, dikembangkan dan

dikontrol.

Hal ini diungkapkan oleh Winkle dalam Riyanto (2010: 5), bahwa
belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung
dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan
perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai,
dan sikap. Perubahan ini bersifat secara relatif konstan dan
berbekas.
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Pengertian belajar berkaitan dengan teori belajar. Teori belajar itu

antara lain sebagai berikut.

1) Teori Belajar Aliran Behavioristik.

Menurut behaviorisme reaksi yang begitu kompleks akan

menimbulkan tingkah laku. Tokoh-tokoh aliran behavioristik

diantaranya adalah Edward L. Thorndike, J. B. Watson, Clarh

Hull, Edwin Guthri, dan B. F. Skinner. Mereka ini sering

disebut “contemporary behaviorist” atau juga disebut “S-R

psychologist”. Mereka berpendapat, bahwa tingkah laku

manusia dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan

(reinforcement) dari lingkungan. Dalam perkembangan

behavioristik bermunculan teori belajar, yaitu teori belajar

conditioning dan teori belajar connectionism.

Thorndike dalam Riyanto (2010: 6), teori belajar Thorndike
disebut “connectionism” karena belajar merupakan proses
pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon.
Teori ini sering disebut Trial and Error dalam rangka
memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Ciri-ciri
belajar dengan Trial and Error adalah ada motif pendorong
aktivitas, ada berbagai respons terhadap situasi, ada eliminasi
respons yang gagal/salah, dan ada kemajuan reaksi mencapai
tujuan.

Berdasarkan pendapat Thorndike pembelajaran trial and error

tentu menggunakan motif-motif yang dapat mendorong

aktivitas di dalam kelas. Dengan keaktifan siswa tersebut

maka pendidik dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu
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membuat semua siswa aktif dalam proses pembelajaran.

Namun dalam proses pembelajaran pendidik harus

menyesuaikan dengan keadaan di kelas, lingkungan, dan yang

lainnya. Hal ini senada dengan penelitian Thorndike berikut.

Thorndike dalam Riyanto (2010: 6), menemukan hukum-

hukum sebagai berikut.

1) Law of Readiness, yaitu kesiapan untuk bertindak itu
timbul karena penyesuaian diri dengan sekitarnya yang
akan memberikan kepuasan.

2) Law of Exercise and Repetation, sesuatu itu akan sangat
kuat bila sering dilakukan diklat dan pengulangan.

3) Law of Effect, yaitu perbuatan yang diikuti dengan
dampak/pengaruh yang memuaskan cenderung ingin
diulangi lagi dan yang tidak mendatangkan kepuasan
cenderung untuk dilupakan.

Menurut hasil penelitian tersebut, proses belajar melalui

proses Trial and Error (mencoba-coba dan mengalami

kegagalan), dan Law of Effect merupakan segala tingkah laku

yang berakibatkan suatu keadaan yang memuaskan (cocok

dengan tuntutan situasi) akan diingat dan dipelajari sebaik-

baiknya.

Ivan Pavlov juga menghasilkan teori belajar yang disebut

classical conditioning (upaya pembiasaan), yang merupakan

sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara

mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut.
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Teori ini disebut juga Respondent conditioning (pembiasaan

yang dituntut).

John B. Watson mengembangkan teori belajar berdasarkan
hasil penelitian Pavlov. Watson dalam Dalyono (2012: 32),
berpendapat bahwa: “belajar merupakan proses terjadinya
refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus
pengganti. Manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan
reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, dan marah. Semua
tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan-hubungan
stimulus respon baru melalui condotioning”.

Menurut teori conditioning, belajar itu merupakan suatu

proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat

(condition) yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang

terpenting dalam belajar menurut teori conditioning adalah

latihan yang kontinyu. Teori ini mengatakan bahwa segala

tingkah laku manusia juga merupakan hasil conditioning,

yaitu hasil latihan atau kebiasaan bereaksi terhadap

perangsang tertentu yang dialami dalam kehidupannya.

E.R. Guthrie memperluas penemuan Watson tentang belajar,

yang mengemukakan bagaimana cara atau metode untuk

mengubah kebiasaan yang kurang baik berdasarkan teori

conditioning ini. Menurut Guthrie dalam Djaali (2008: 87),

menyatakan bahwa untuk menggunakan kebiasaan yang tidak

baik harus dilihat dari rentetan deretan unit-unit tingkah

lakunya, kemudian diusahakan untuk menghilangkan unit
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yang tidak baik atau menggantinya dengan yang lain atau

yang seharusnya.

Skinner menciptakan teori pembiasaan perilaku respon

(Operant Conditioning) untuk menanggapi teori Stimulus-

Respons (S-R) yang dikembangkan oleh J. B. Watson. Seperti

Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan tingkah laku

sebagai hubungan antara perangsang dan respons.

Perbedaannya Skinner membuat perincian lebih jauh.

Skinner dalam Djaali (2008: 88), membedakan dua macam

respons, yaitu.

a. Respondent Response.
Respondent response merupakan respons yang
ditimbulkan oleh perangsang tertentu, misalnya keluarnya
air liur setelah melihat makanan tertentu, dan umumnya
perangsang yang demikian itu mendahului respons yang
ditimbulkan.

b. Operant Response.
Operant response yaitu respon yang timbul dan
berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu.
Perangsang yang demikian disebut reinforcing stimuli atau
reinforce, karena perangsang itu memperkuat respons
yang telah dilakukan oleh organisme. Misalnya, seorang
anak yang belajar melakukan perbuatan lalu mendapatkan
hadiah, maka ia menjadi lebih giat belajar (responsnya
menjadi lebih intensif/kuat).

Kenyataannya bahwa jenis respons pertama sangat terbatas

pada manusia, dan jenis respons kedua merupakan bagian

terbesar dari tingkah laku manusia dan kemungkinan untuk

memodifikasinya hampir tidak terbatas. Oleh karena itu,
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Skinner lebih memfokuskan pada jenis tingkah laku yang

kedua. Skinner menganggap reward atau reinfocement

sebagai faktor terpenting dalam proses belajar, serta tujuan

psikologi adalah meramal dan mengontrol tingkah laku. Jadi,

operant conditioning merupakan situasi belajar di mana suatu

respons dibuat lebih kuat akibat reinforcement langsung.

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar aliran

behavioristik di atas, maka keterkaitan antara teori belajar

dengan model pembelajaran jigsaw II dan fishbowl yakni

karena dalam kedua model pembelajaran tersebut memberi

stimulus agar siswa dapat terbiasa aktif dalam pembelajaran.

2) Teori Belajar Aliran Konstruktivistik.

Pandangan klasik yang selama ini berkembang adalah bahwa

pengetahuan secara utuh dipindahkan dari pikiran guru ke

pikiran siswa. Penelitian pendidikan sains pada tahun-tahun

terakhir telah mengungkapkan bahwa pengetahuan dibangun

dalam pikiran seseorang. Pandangan terakhir inilah yang

dianut oleh konstruktivisme.

Jalaludin dalam Riyanto (2010: 143), konstruktivis berarti
bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan,
konstruktivisme merupakan suatu aliran yang berupaya
membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak
modern. Konstruktivis berupaya membina suatu konsesus



49

yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi
dalam kehidupan umat manusia.

Menurut teori ini, satu prinsip penting dalam psikologi

pendidikan adalah bahwa guru tidak dapat hanya sekedar

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus

membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya sedikit

demi sedikit. Guru dapat memberikan kemudahan dalam

proses ini dengan memberikan kesempatan siswa untuk

menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri untuk

belajar.

Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori
konstruktivisme salah satunya adalah J. Piaget dan Vygotsky.
Piaget dan Siregar (2014: 39), mengemukakan bahwa
pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang
dikonstruksikan dari pengalamannya, proses pengalaman
berjalan secara terus menerus dan setiap kali terjadi
rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Piaget
menekankan teori konstruktivisme pada proses untuk
menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari
realitas lapangan. Konstruktivisme menurut pandangan
Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara
individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan
pengetahuan. Vygotsky dalam Santrock (2007: 390),
mengatakan bahwa ada dua prinsip penting berkenaan dengan
teori konstruktivismenya, yaitu.
a. Mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam

komunikasi sosial terhadap tanda 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.
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Berdasarkan uraian mengenai teori belajar aliran

konstruktivistik di atas, maka keterkaitan antara teori belajar

dengan model pembelajaran jigsaw II dan fishbowl yaitu

melatih siswa untuk bisa mengaitkan ilmu pengetahuan

dengan pengetahuan yang mereka dapat dalam keseharian

atau lingkungan mereka dan pengetahuan tersebut dibangun

oleh siswa itu sendiri.

3) Teori Belajar Aliran Kognitif.

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang

lebih mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tak

hanya dianggap sebagai hubungan antar stimulus dan respon,

tetapi lebih dari itu, dimana belajar itu melibatkan proses

berfikir yang sangat kompleks. Serta, teori belajar kognitif

pada dasarnya mementingkan apa yang ada dalam diri

manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian,

mementingkan peran kognitif, mementingkan kondisi waktu

sekarang, mementingkan pembentukan struktur kognitif,

mengutamakan keseimbangan dalam diri manusia, serta

mengutamakan insight (pengertian, pemahaman).

Teori belajar bermakna yang dikemukakan oleh Ausebel
menyatakan bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi
kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Belajar
bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru dengan
konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur
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kognitif seseorang. Ausebel beranggapan bahwa aktivitas
belajar siswa, terutama yang berada ditingkat pendidikan
dasar akan bermanfaat jika mereka banyak dilibatkan dalam
kegiatan langsung, namun untuk siswa pada tingkatan
pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita
waktu (Herpratiwi, 2009: 25).

Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu
usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara
aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari
pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah,
mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Para psikolog kognitif
berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya
sangat menentukan keberhasilan memperlajari informasi atau
pengetahuan yang baru (Siregar, 2014: 31).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw II dan Fishbowl memiliki karakteristik

yang berhubungan langsung dengan teori belajar kognitif.

Dimana pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II

guru memberikan tugas untuk mempelajari materi sebelumnya

dengan demikian model ini membuat siswa untuk mencari

informasi dan memahami materi, karena pada model ini siswa

akan diminta untuk menjelaskan materi yang dipelajari

kepada teman-teman satu kelompoknya. Sedangkan model

pembelajaran kooperatif tipe Fishbowl siswa diminta untuk

aktif dalam memberikan komentar yang dapat berupa saran

atau sanggahan terhadap kelompok presentasi.
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4) Teori Belajar Aliran Humanistik.

Menurut Herpratiwi (2009: 38), teori belajar humanistik
proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu
sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi
dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak
berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam
bentuknya  yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih
tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal
dari pada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita
amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat
dimanfaatkan asal tujuan untuk “memanusiakan manusia”
(mencapai aktualisasi diri dan sebagainya) dapat tercapai.

Jadi, teori belajar humanistik memiliki tujuan belajar untuk

mengaktualisasikan diri, belajar akan dianggap berhasil jika

siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri yang

kemudian siswa mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik

dan semua proses tersebut bermula dari diri manusia itu

sendiri.

Carl Roger (Siregar 2014: 37), mengemukakan bahwa siswa
yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan
belajar bebas, siswa diharapkan dapat mengambil keputusan
sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-
keputusan yang diambilnya sendiri. Terdapat lima hal penting
dalam proses belajar humanistic, yaitu.
a. Hasrat untuk belajar.
b. Belajar bermakna.
c. Belajar tanpa hukuman.
d. Belajar dengan inisiatif sendiri.
e. Belajar dan perubahan.

Jadi, teori ini menekankan pada proses yang dialami oleh

siswa itu sendiri bukan dipaksa melainkan atas inisiatif diri

sendiri serta tanggungjawabnya, sehingga lambat laun mampu
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mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan

pemaparan sebelumnya, maka model pembelajaran Jigsaw II

memiliki karakteristik dengan teori humanistik. Hal ini karena

pada teori humanistik siswa dikatakan berhasil apabila telah

memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, pada model

pembelajaran Jigsaw II siswa dituntut untuk mampu

bekerjasama dengan anggota kelompok yang lain, sehingga

dapat membagikan tugas secara merata dan adil serta

mempunyai tanggungjawab terhadap keputusannya.

2.1.7 Mata Pelajaran IPS Terpadu

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai

cabang disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi,

sosiologi/antropoogi, dan sebagainya.

Senada dengan pendapat Zubaedi (2011: 288), mendefinisikan
ilmu pengetahuan sosial sebagai metode pelajaran di sekolah yang
di desain atas dasar fenomena, masalah, dan realita sosial dengan
pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai cabang ilmu-
ilmu dan humaniora seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi,
ekonomi, sosiologi, antropologi, pendidikan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, IPS Terpadu mempelajari

masalah sosial yang terjadi di masyarakat sehingga harus

memadukan berbagai cabang ilmu sosial yang dirumuskan atas

dasar realitas dan fenomena sosial. Hal tersebut sesuai dengan
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karakteristik mata pelajaran IPS di SMP/MTs yang diungkapkan

oleh Trianto (2010: 174-175), antara lain.

a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-
unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik,
kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora,
pendidikan, dan agama.

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan
Sosial berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah,
ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa
sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat
menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan
pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat
menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat
dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan adaptasi dan
pengelolaan lingkungan struktur, proses, dan masalah sosial
serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti
pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan
keamanan.

Tujuan pembelajaran IPS menurut Zubaedi (2011: 289),

mencakup empat hal, antara lain.

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
inquiri, 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
bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam
skala lokal, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, IPS Terpadu dirancang untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap
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masalah sosial yang terjadi di masyarakat, melatih keterampilan

untuk mengatasi setiap masalah, serta melatih kemampuan

berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2 Penelitian Yang Relevan

1) Sarimaya (2013), yang berjudul “Peningkatan soft skill siswa SMP

dalam pembelajaran IPS melalui pengembangkan model pembelajaran

kooperatif” yang menunjukkan bahwa ada peningkatan secara

signifikan soft skill siswa dengan adanya pengembangan model

pembelajaran kooperatif.

2) Ajat Sudrajat (2015), yang berjudul “Hubungan kecerdasan emosional

dengan sikap belajar siswa” yang menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan sikap

belajar siswa. Selain itu, untuk meningkatkan sikap belajar siswa

diperlukan perbaikan kecerdasan emosional.

3) Faya Sukma Putri (2013), yang berjudul “Pengaruh kecerdasan

emosional dan kepercayaan diri terhadap prestasi belajar mata

pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA Negeri 3 Magelang” yang

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar jika kecerdasan

emosional dan kepercayaan diri siswa tinggi.

4) Sri Lestari Handayani (2011), yang berjudul “Efektivitas penggunaan

model pembelajaran active learning dengan strategi three-stage

fishbowl decision untuk meningkatkan hasil belajar konsep tekanan



56

dan aktivitas siswa SMP kelas VIII” menunjukkan bahwa model

pembelajaran aktif dengan three-stage fishbowl decision lebih efektif

dalam meningkatkan pemahaman konsep tekanan dan aktivitas siswa

SMP.

5) Yeni Hartika (2016), yang berjudul “Studi perbandingan soft skill pada

mata pelajaran IPS Terpadu menggunakan model pembelajaran time

token dan probing promting dengan memperhatikan pola asuh orang

tua pada siswa kelas VIII SMP Bina Utama Ulu Belu tahun pelajaran

2015/2016” menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata soft skill

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran time

token dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran probing prompting, ada perbedaan soft skill antara siswa

yang di didik menggunakan pola asuh demokratis dan yang

menggunakan pola asuh, ada interaksi antara model pembelajaran

dengan pola asuh dan soft skill pada mata pelajaran IPS Terpadu.

6) Lia Indriani (2012), yang berjudul “Peningkatan keaktifan dan prestasi

belajar matematika siswa melalui metode three-stage fishbowl

decision pada pokok bahasan keliling dan luas segitiga (PTK Pada

Peserta didik Kelas VII SMP Negeri 4 Jatisrono)” menunjukkan bahwa

melalui motode pembelajaran three-stage fishbowl decision dapat

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematikan siswa kelas

VII D SMP Negeri 4 Jatisrono.
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7) Rakhmawati Budi Utami (2014), yang berjudul “Keefektifan metode

fishbowl terhadap pembelajaran berdiskusi pada siswa kelas VIII SMP

Negeri 5 Sleman” yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

kemampuan berdiskusi yang signifikan antara siswa yang

mendapatkan pembelajaran dengan metode fishbowl dengan siswa

yang mendapatkan pembelajaran berdiskusi tanpa menggunakan

metode fishbowl pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Sleman.

Selain itu, metode fishbowl terbukti lebih efektif diterapkan dalam

pembelajaran berdiskusi pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 5

Sleman.

8) Jamidar (2014), yang berjudul “Implementasi Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Jigsaw II untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa

Kelas VIII B SMPN 2 Sirenja pada Materi Teorema Pythagoras”

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dapat meningkatkan hasil

belajar siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah siswa yang

tuntas pada siklus I sebanyak 21 orang siswa (70%) dan jumlah siswa

yang tidak tuntas sebanyak 9 orang (30%). Pada siklus II, jumlah siswa

yang dinyatakan tuntas mengalami peningkatan yaitu sebanyak 27

orang siswa dengan persentase sebesar 90% dan 3 orang siswa

dinyatakan belum tuntas dengan persentase sebesar 10%.

9) Esti Nugrahani (2011), yang berjudul “Efektivitas model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw II dengan pembelajaran konvensional terhadap
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motivasi belajar dan prestasi belajar matematikan siswa SMP

Muhammadiyah 2 Sapuran Wonosobo” menunjukkan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II lebih efektif dibandingkan

dengan pembelajaran konvensional terhadap motivasi belajar dan

prestasi belajar matematika.

10) Yugo Setiawan (2014), yang berjudul “Meningkatkan minat belajar

sejarah siswa kelas XII IPA 2 SMA Negeri 1 Depok tahun ajaran

2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran kooperatif teknik

jigsaw II” yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik

Jigsaw II di kelas XI IPA 2 dapat meningkatkan minat belajar siswa.

Pada siklus I jumlah siswa yang hadir sebanyak 33 siswa dan minat

belajar siswa pada siklus I sebesar 61,49 %. Pada siklus II minat

belajar siswa meningkat menjadi sebesar 71,21 %. Sehingga terjadi

peningkatan persentase minat belajar siswa sebesar 9.72 %. Pada siklus

III minat belajar siswa mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,60

%. Sehingga pada siklus III terjadi peningkatan persentase minat

belajar siswa sebesar 13,39 %.

2.3 Kerangka Pikir

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan tergantung

dari bagaimana pelaksanaan atau proses dari kegiatan tersebut. Begitu juga

dengan kegiatan belajar mengajar, tingkat keberhasilannya tergantung dari

bagaimana proses belajar dan pembelajaran terjadi.
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Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi yang terjadi

antara guru dan siswa untuk mentransfer pengetahuan nilai-nilai dan sikap

dalam kegiatan pendidikan di kelas untuk mencapai suatu tujuan. Suatu

tujuan belajar mengajar yang terjadi karena usaha guru, sering dinamakan

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan.

Sedangkan tujuan yang merupakan pengiring karena usaha atau potensi

siswa, seperti faktor kecerdasan, berpikir kritis dan kreatif disebut

nurturant effect.

Kegiatan dua pihak tersebut memberikan umpan balik, baik bagi guru

maupun siswa. Umpan balik yang diberikan oleh anak didik selama

pelajaran berlangsung ternyata sangat beragam, baik kualitas maupun

kuantitasnya, tergantung rangsangan yang diberikan oleh guru. Sebagai

seorang guru sebaiknya dapat melaksanakan perannya dengan baik. Guru

dituntut untuk dapat membuat suasana belajar yang nyaman, agar Kegiatan

Belajar Mengajar (KBM) dapat berjalan secara efektif.

Banyak pendidik yang hanya memperhatikan hasil belajar ranah kognitif

saja dan kurang memperhatikan hasil belajar ranah aspek afektif siswa

mengenai soft skill siswa. Upaya melatih soft skill siswa dapat

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran

kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa saling

bekerjasama, berkomunikasi, dan berbagi pengetahuan dengan teman yang

lain serta mulai belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Pada model
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pembelajaran kooperatif ini diharapkan siswa dapat mengembangkan soft

skill nya.

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dan model pembelajaran kooperatif

tipe fishbowl. Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah soft

skill siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

II dan model pembelajaran kooperatif tipe Fishbowl. Variabel moderator

dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional.

1) Perbedaan soft skill antara siswa yang pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dibandingkan
dengan model pembelajaran Fishbowl pada mata pelajaran IPS
Terpadu.

Pada saat pembelajaran akan lebih baik jika guru menggunakan model

pembelajaran yang efektif dan tepat. Karena penerapan model

pembelajaran yang tepat sangat menunjang keberhasilan siswa dalam

pembelajaran. Namun pada kenyataannya, masih banyak guru yang

menggunakan metode langsung. Dalam pembelajaran langsung peran

guru dalam pembelajaran sangat dominan (teacher centered), sehingga

siswa tidak mendapatkan andil yang besar dalam pembelajaran. Model

pembelajaran kooperatif dapat dijadikan metode yang diterapkan guru

di dalam kelas, karena siswa dapat lebih aktif berperan serta dalam

kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai

model, dua diantaranya yaitu jigsaw II dan fishbowl.
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Sintaks Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw II.

1. Peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri

dari 4 orang.

2. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama, dan

membaca semua materi.

3. Tiap peserta didik dalam tim berbagi tugas untuk membagi materi

(sub bab mereka).

4. Anggota dari tim yang mendapatkan bagian materi yang berbeda,

bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk

mendiskusikan sub bab mereka.

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kelompok

kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim

mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota

lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.

7. Guru memberi evaluasi.

8. Penutup.

Langkah-langkah pembelajaran fishbowl dijabarkan sebagai berikut.

1. Langkah persiapan.

- Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang

bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus.

- Menetapkan masalah yang akan dibahas. Masalah ditentukan

dari isi materi pelajaran. Guru mengemukakan masalah yang
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akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya

mengenai cara-cara pemecahannya. Dapat pula pokok masalah

yang akan didiskusikan itu ditentukan bersama-sama oleh guru

dan siswa. Yang penting judul atau masalah yang akan

didiskusikan harus dirumuskan dengan sejelas-jelasnya agar

dapat dipahami dengan baik oleh siswa.

- Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan

segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti: moderator,

notulis, dan tim perumus.

2. Langkah pelaksanaan diskusi.

- Memberikan pengarahan sebelum diskusi dilaksanakan.

- Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah

ditetapkan.

- Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta

diskusi untuk mengeluarkan pendapat, gagasan maupun ide-

idenya.

- Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang

sedang dibahas.

- Menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan

agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif, dan agar

diskusi berjalan lancar. Setiap anggota hendaknya tahu persis

apa yang akan didiskusikan dan bagaimana caranya berdiskusi.



63

Diskusi harus berjalan dalam suasana bebas, setiap anggota

tahu bahwa mereka mempunyai hak bicara yang sama.

3. Langkah penutup.

- Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan

sesuai dengan hasil belajar.

- Mereviuw jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari

seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan

selanjutnya.

- Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, dan guru

mengumpulkan hasil diskusi dari setiap kelompok.

Berdasarkan uraian langkah-langkah tersebut dapat dilihat perbedaan

karakteristik antara kedua model pembelajaran, sehingga diduga ada

perbedaan soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

fishbowl pada mata pelajaran IPS Terpadu.

2) Soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran Jigsaw II diduga lebih tinggi dibandingkan dengan
menggunakan model pembelajaran Fishbowl pada siswa yang
memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) tinggi dalam mata
pelajaran IPS Terpadu.

Soft skill merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki

oleh semua orang karena dengan memiliki kemampuan soft skill kita
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bisa bersosialisasi dengan baik terhadap lingkungan, dan berhubungan

dengan Sang Pencipta.

Elfindri, dkk (2011: 10), mendefinisikan soft skill sebagai keterampilan
hidup yang sangat menentukan keberhasilan seseorang, yang wujudnya
antara lain berupa kerja keras, eksekutor, jujur, visioner, dan disiplin.
Lebih lanjut Elfindri menjelaskan bahwa soft skill merupakan
keterampilan dan kecakapan hidup yang harus dimiliki baik untuk
sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta berhubungan dengan
Sang Pencipta. Soft skill sangat diperlukan untuk kecakapan hidup
seseorang.

Menurut Saphoro dalam Uno (2008: 69), istilah kecerdasan emosional
pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey
dari Harvard University dan John Mayer dari University of New
Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang
tampaknya penting bagi keberhasilan. Jenis-jenis kualitas emosi yang
dimaksudkan antara lain: (1). empati, (2) mengungkapkan dan
memahami perasaan, (3) mengendalikan amarah, (4) kemampuan
kemandirian, (5) kemampuan menyesuaikan diri, (6) diskusi, (7)
kemampuan memecahkan masalah antarpribadi, (8) ketekunan, (9)
kesetiakawanan, (10) Keramahan, dan (11) sikap hormat.

Steven J. Stein dan Howard E. Book dalam Uno (2008: 69),

menjelaskan kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk

mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk

membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan

mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu

perkembangan emosi dan intelektual.

Berdasarkan teori di atas, kecerdasan emosional adalah kemampuan

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga

keselarasan emosi dan melalui keterampilan kesadaran diri,

pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial.
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Penerapan kecerdasan emosional dalam pembelajaran sangatlah

penting untuk dilakukan. Dimana peserta didik diarahkan secara

perlahan untuk mengembangkan, mengasah serta mengendalikan

emosi yang dimiliki, sehingga berdampak baik bagi kehidupan siswa

tersebut, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah,

dan dalam bidang akademis maupun non akademis.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga adanya perbedaan soft

skill siswa dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw II akan

lebih baik dibandingkan model pembelajaran fishbowl. Perbedaan soft

skill siswa antara penggunaan model pembelajaran jigsaw II dan

fishbowl terlihat dari siswa yang memiliki tingkat kecerdasan

emosional tinggi akan mendapatkan soft skill yang tinggi, sesuai

dengan teori kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Steven J.

Stein dan Howard E. Book dalam Uno (2008: 69), menjelaskan

kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan,

meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran,

memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan

secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan

intelektual.

Hal ini dapat diartikan bahwa siswa yang memiliki soft skill yang baik

maka memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi pula karena

mereka dalam memecahkan suatu masalah tidak akan mudah
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menyerah dan putus asa, justru kesulitan-kesulitan itu akan dijadikan

sebagai tantangan untuk meraih kesuksesan.

3) Soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran Jigsaw II diduga lebih rendah dibandingkan dengan
menggunakan model pembelajaran Fishbowl pada siswa yang
memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) rendah dalam mata
pelajaran IPS Terpadu.

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dalam pembelajarannya

mempunyai karakteristik yaitu bahwa setiap anggota kelompok,

mempelajari dan atau mengerjakan salah satu bagian informasi yang

berbeda dari anggota lainnya. Begitu juga setiap anggota kelompok

tergantung pada anggota yang lain untuk dapat mempelajari secara

utuh informasi dan permasalahan yang sedang dibahas.

Jika ditinjau dari sharing ideas, setiap anggota kelompok berbagi

informasi dengan anggota kelompok yang lain dalam melengkapi

kebutuhan informasi. Jika ditinjau dari segi specialist, setiap anggota

kelompok menjadi ahli informasi, sehingga lebih bertanggung jawab

dan menghargai masing-masing anggotanya.

Metode fishbowl merupakan metode berdiskusi yang menggunakan

format lingkaran. Sebagian siswa membentuk lingkaran diskusi dan

siswa-siswa yang lain membentuk lingkaran pendengar di sekeliling

kelompok diskusi. Metode fishbowl sangat tepat untuk meningkatkan

perhatian siswa dan mengembangkan kemampuan berdiskusi.
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Metode fishbowl merupakan metode pembelajaran berdiskusi yang

melibatkan keterampilan menyimak dan berbicara serta menuntut

partisipasi aktif dari peserta diskusi. Metode fishbowl memiliki bentuk

kegiatan berdiskusi yang unik karena terdiri dari kelompok besar dan

kelompok kecil yang membentuk dua lingkaran yaitu lingkaran besar

dan lingkaran kecil dalam satu waktu dan tempat secara bersamaan.

Kelompok kecil menempati posisi lingkaran kecil yang berada di

dalam lingkaran besar. Peserta yang berada di lingkaran kecil inilah

yang berperan sebagai ikan sedangkan peserta yang berada di

lingkaran besar berperan sebagai pengamat di luar akuarium.

Soft skill siswa dengan penggunaan model pembelajaran jigsaw II dan

fishbowl bagi siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah maka

soft skill mereka pun akan rendah, hal ini dapat disebabkan karena

siswa yang soft skill nya rendah adalah siswa-siswa yang malas untuk

berpikir, tugas yang diberikan oleh guru banyak yang tidak mereka

kerjakan, mereka malas mengerjakan disebabkan beberapa hal seperti

mereka merasa tugas yang diberikan guru dirasa sulit. Mereka tidak

mau mencoba, untuk mengerjakan soal-soal sulit tersebut. Siswa siswa

yang malas ini masuk kedalam tipe pertama seorang yang memiliki

kecerdasan emosional rendah.

Model pembelajaran yang tepat digunakan pada siswa SMP Xaverius 4

Bandar lampung adalah model pembelajaran jigsaw II dan Fishbowl
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bagi siswa yang soft skill rendah, sedangkan siswa yang soft skill nya

tinggi akan dapat menyesuaikan dengan model pembelajaran yang

digunakan, dan akan saling berdiskusi saling membantu.

4) Interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan
kecerdasan emosional (EQ) terhadap soft skill siswa dalam mata
pelajaran IPS Terpadu.

Desain penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran jigsaw II dengan model pembelajaran fishbowl terhadap

soft skill siswa. Interaksi antara model pembelajaran jigsaw II dan

fishbowl, kecerdasan emosional dan soft skill adalah satu kesatuan

yang masing-masing saling mempengaruhi.

Interaksi pada tiga variabel ini tentunya merupakan tugas guru sebagai

fasilitator yang artinya harus mampu untuk menggabungkan interaksi

antar ketiganya agar ilmu pengetahuan yang didapatkan seimbang,

sesuai dengan teori belajar kognitif yang dikemukakan oleh Piaget

menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang

anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata

yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian hubungan antara variabel dalam penelitian ini

dapat dilihat pada paradigma berikut.
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Gambar 1. Interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif dan
Kecerdasan Emosional terhadap Soft Skil

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah.

1. Ada perbedaan soft skill antara siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan Fishbowl pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

2. Soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan

menggunakan model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang memiliki

tingkat kecerdasan emosional (EQ) tinggi pada mata pelajaran IPS

Terpadu.
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3. Soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih rendah dibandingkan dengan

menggunakan model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang memiliki

tingkat kecerdasan emosional (EQ) rendah pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

4. Terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan

kecerdasan emosional (EQ) terhadap soft skill siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Komparatif

adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis

komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk

perbandingan (Sugiyono, 2010: 115). Metode ini dipilih karena sesuai

dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan

suatu variabel, yaitu soft skill dengan perlakuan yang berbeda. Penelitian

komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu

variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada

waktu yang berbeda (Sugiyono, 2010: 57).

Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yaitu suatu

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-variabel

yang lain dapat mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol secara

ketat (Sugiyono, 2010: 7). Penelitian ini merupakan eksperimen dibidang
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pendidikan sehingga dapat didefinisikan kegiatan penelitian yang

bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan pendidikan

terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya

pengaruh tindakan itu dibandingkan dengan tindakan lain.

Metode eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu eksperimen murni

(true experiment) dan eksperimen semu (quasi experiment). Metode

eksperimen yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

eksperimen semu (quasi experiment design). Eksperimen semu adalah

jenis komparasi yang membandingkan pengaruh pemberian suatu

perlakuan (treatment) pada suatu objek (kelompok eksperimen) serta

melihat besar pengaruh perlakuannya (Arikunto, 2007: 77). Penelitian

eksperimen semu dapat diartikan sebagai penelitian yang mendekati

eksperimen. Bentuk penelitian ini banyak digunakan dibidang ilmu

pendidikan atau penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah

manusia (Sukardi, 2009: 16).

3.1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental

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

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif terhadap soft

skill. Sukardi (2009: 16) mengatakan bahwa bentuk penelitian ini

banyak digunakan di bidang ilmu pendidikan atau penelitian lain

dengan subjek yang diteliti adalah manusia.

Random sampling digunakan untuk menentukan sampel, pada

penelitian ini kelas VII C melaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II sebagai kelas

eksperimen, sedangkan kelas VII D melaksanakan pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran Fishbowl sebagai kelas

kontrol. Dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdapat

siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dan rendah.

Tabel 2. Desain Penelitian
Pembelajaran Kooperatif

Tipe Jigsaw II Tipe Fishbowl

EQ

Rendah Soft skill Soft skill

Tinggi Soft skill Soft skill

Penelitian ini membandingkan dua model pembelajaran yaitu

Jigsaw II dan Fishbowl terhadap soft skill siswa di kelas VII C dan

VII D dengan keyakinan bahwa kedua model pembelajaran

mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap soft skill siswa

dengan memperhatikan kecerdasan emosional. Kelompok
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eksperimen maupun kelompok kontrol dipilih secara random

menggunakan teknik undian.

3.1.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan

pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pra Penelitian

Prosedur yang ditempuh dalam pra penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1) Melakukan observasi pendahuluan untuk melihat

permasalahan di lapangan yang akan diteliti.

2) Melakukan wawancara terhadap guru bidang studi IPS

Terpadu untuk mengetahui beberapa permasalahan yang

ada serta untuk mengetahui jumlah kelas yang menjadi

populasi kemudian digunakan sebagai sampel penelitian.

3) Menetapkan sampel penelitian yang dilakukan dengan

teknik cluster random sampling. Menentukan kelas

eksperimen dan kelas kontrol dengan cara diundi kemudian

menyusun rancangan penelitian.

4) Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Silabus.
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b. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini  akan menerapkan model

pembelajaran jigsaw II untuk kelas eksperimen dan model

pembelajaran fishbowl untuk kelas kontrol. Penelitian ini

dilakukan sebanyak 11 kali pertemuan. Langkah-langkah

pembelajarannya adalah sebagai berikut.

1. Menerapkan langkah-langkah model pembelajaran

Jigsaw II.

a) Pendahuluan

1. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam

dan berdoa.

2. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas.

3. Apersepsi.

Tanya jawab tentang kegiatan ekonomi masyarakat

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5. Motivasi.

Ditampilkan video tentang kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh masyarakat.
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b) Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru :

- Mengarahkan siswa untuk membaca buku

sumber.

- Melibatkan peserta didik mencari informasi yang

luas dan dalam tentang topik/tema materi yang

akan dipelajari dan belajar dari aneka sumber.

- Menggunakan beragam pendekatan

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber

belajar lain.

- Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta

didik serta antara peserta didik dengan guru.

- Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap

kegiatan pembelajaran.

2. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru :

- Guru membagi dalam kelompok maksimal 5

siswa setiap kelompok untuk berdiskusi tentang :

1) pengertian kegiatan ekonomi

2) pengertian kegiatan konsumsi beserta

contohnya
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3) pengertian kegiatan produksi beserta

contohnya

4) pengertian kegiatan distribusi beserta

contohnya

5) hubungan antara kegiatan konsumsi, kegiatan

produksi, dan kegiatan distribusi.

- Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi

yang sama, dan membaca semua materi.

- Tiap peserta didik dalam tim berbagi tugas untuk

membagi materi (sub bab mereka).

- Anggota dari tim yang mendapatkan bagian

materi yang berbeda, bertemu dalam kelompok

baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub

bab mereka.

- Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap

anggota kelompok kembali ke kelompok asal dan

bergantian mengajar teman satu tim mereka

tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap

anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-

sungguh.

- Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.

- Siswa diberikan tes yang meliputi semua topik

(jika waktu masih tersedia).
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3. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru :

- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui siswa.

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan

dan penyimpulan.

- Memberikan umpan balik positif dan penguatan

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun

hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.

- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi

dan elaborasi peserta didik melalui berbagai

sumber.

- Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah

dilakukan.

- Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator

dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan

bahasa yang baku dan benar.

- Memberikan motivasi kepada peserta didik yang

kurang atau belum berpartisipasi aktif.
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c) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru :

- Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri

membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

- Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas

pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk

selanjutnya secara bersama-sama menemukan

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil

pembelajaran yang telah berlangsung.

- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan

konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil

belajar peserta didik.

- Memberikan tugas rumah pada siswa.

- Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran

untuk pertemuan berikutnya.

- Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa

bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing serta mengucapkan salam.
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2. Menerapkan langkah-langkah model pembelajaran

Fishbowl.

a) Pendahuluan

1. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam

dan berdoa.

2. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas

(kerapihan kelas, kebersihan kelas, presensi).

3. Apersepsi

Tanya jawab tentang kegiatan konsumsi dalam

keluarga.

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5. Motivasi

Ditampilkan gambar-gambar kegiatan konsumsi.

b) Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru :

- Mengarahkan siswa untuk membaca buku

sumber.

- Melibatkan peserta didik mencari informasi

yang luas dan dalam tentang topik/tema materi

yang akan dipelajari dan belajar dari aneka

sumber.
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- Menggunakan beragam pendekatan

pembelajaran, media pembelajaran, dan

sumber belajar lain.

- Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta

didik serta antara peserta didik dengan guru.

- Melibatkan peserta didik secara aktif dalam

setiap kegiatan pembelajaran.

2. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru :

- Guru membagi dalam kelompok maksimal 5

siswa setiap kelompok untuk berdiskusi

tentang :

 pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi

 aspek positif dan negatif perilaku

konsumtif seseorang

 faktor-faktor yang mempengaruhi

konsumsi seseorang

 ciri-ciri konsumsi.

- Tiap kelompok mendapatkan materi yang

berbeda dan membaca semua materi.

- Tiap kelompok mempresentasikan hasil

diskusi.
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- Guru memerintahkan siswa untuk membentuk

lingkaran diskusi, dan meminta sebagian siswa

untuk membentuk lingkaran pendengar di

sekeliling mereka.

- Guru mengatur tempat duduk menjadi

setengah lingkaran dengan dua atau tiga kursi

kosong menghadap peserta diskusi.

- Guru meminta kelompok pendengar duduk

mengelilingi kelompok diskusi, seolah-olah

melihat ikan yang berada pada sebuah

mangkuk (fishbowl).

- Guru mempersilahkan kelompok pendengar

yang ingin menyumbangkan pikiran duduk di

kursi kosong selama kelompok diskusi

berdiskusi.

- Guru memerintahkan kepada kelompok

diskusi untuk mempersilahkan peserta yang

duduk dibangku kosong berbicara dan

meninggalkan kursi setelah selesai bicara.

- Siswa diberikan tes yang meliputi semua topik

(jika waktu masih tersedia).
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3. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru :

- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang

belum diketahui siswa.

- Guru bersama siswa bertanya jawab

meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan  dan penyimpulan.

- Memberikan umpan balik positif dan

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat,

maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta

didik.

- Memberikan konfirmasi terhadap hasil

eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui

berbagai sumber.

- Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi

untuk memperoleh pengalaman belajar yang

telah dilakukan.

- Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator

dalam menjawab pertanyaan peserta didik

yang menghadapi kesulitan, dengan

menggunakan bahasa yang baku dan benar.

- Memberikan motivasi kepada peserta didik

yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.
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c) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau

sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

2) Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas

pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk

selanjutnya secara bersama-sama menemukan

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil

pembelajaran yang telah berlangsung.

3) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan

konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil

belajar peserta didik.

4) Memberikan tugas rumah pada siswa.

5) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran

untuk pertemuan berikutnya.

6) Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa

bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing serta mengucapkan salam.
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3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII

SMP Xaverius 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

yang terdiri dari 4 kelas sebanyak 155 siswa.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2010: 118). Sedangkan menurut

Akhmad (2007: 260) sampel adalah sebagian populasi yang dipilih

dengan teknik tertentu untuk mewakili populasi. Menurut Arikunto

(2007: 131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti.

Pengambilan sampel bertujuan dilakukanya dengan cara

mengambil subyek bukan didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
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cluster random sampling. Teknik ini memilih sampel bukan

didasarkan individual, melainkan lebih didasarkan pada kelompok,

daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul

bersama. (Sukardi, 2009: 61).

Sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak empat kelas,

yaitu VII A, VII B, VII C, dan VII D. Hasil teknik cluster

random sampling diperoleh kelas VII C dan kelas VII D sebagai

sampel. Kelas VII C dan kelas VII D merupakan kelas yang

mempunyai rata-rata kemampuan akademis yang relatif sama

karena dalam pendistribusian siswa tidak dikelompokkan ke

dalam kelas unggulan, atau tidak ada perbedaan antara kelas yang

satu dengan kelas yang lain.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 78 siswa yang tersebar ke

dalam 2 kelas yaitu kelas VII C sebanyak 39 siswa yang

merupakan kelas eksperimen dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II, dan kelas VII D sebanyak

39 siswa yang merupakan kelas pembanding/kontrol yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Fishbowl.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 60), variabel penelitian pada dasarnya adalah

segala sesuatu yang berbentuk apa saja ditetapkan oleh peneliti untuk
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dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian

ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu

variabel bebas (independent), variabel terikat (dependent), dan variabel

moderator.

3.3.1 Variabel Bebas (Independent)

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel bebas merupakan variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel terikat (dependent). Variabel bebas dalam

penelitian ini terdiri dari dua, yaitu model pembelajaran kooperatif

tipe Jigsaw II sebagai kelas eksperimen (X1) dan model

pembelajaran kooperatif tipe Fishbowl sebagai kelas kontrol (X2).

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent)

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel terikat merupakan variabel

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah soft skill siswa

(Y).

3.3.3 Variabel Moderator

Menurut Sugiyono (2010: 62), variabel moderator adalah variabel

yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan
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antara variabel indenpendent dengan variabel dependent. Diduga

kecerdasan emosional mempengaruhi (memperkuat atau

memperlemah) hubungan antara model pembelajaran kooperatif

tipe Jigsaw II dan Fishbowl dengan Soft skill.

3.4 Definisi Konseptual

1. Soft skill

Soft skill merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan

dengan orang lain (interpersonal skill) dan keterampilan dalam

mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skill) yang sangat menentukan

keberhasilan seseorang yang wujudnya antara lain berupa kerja keras,

eksekutor, visioner, dan disiplin.

2. Kecerdasan emosional

Kecerdasan emosional merupakan suatu kecerdasan yang berhubungan

dengan perasaan dan psikologis individu. Kecerdasan emosional

mencakup pada mengenali emosi diri sendiri, empati, mengelola

emosi, memotivasi diri dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional

mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu dalam memecahkan

masalah yang dihadapinya. Kecerdasan emosional yang baik akan

menghasilkan suatu keputusan yang baik dan efektif.
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3.5 Definisi Operasional

1. Soft Skill

Soft skill adalah kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal

yang dimiliki seseorang yang merupakan keterampilan yang menandai

kesuksesan siswa dan kepribadian diri, kekuatan mental, nilai, dan

gambaran diri yang efektif pada siswa untuk mencapai kesuksesan

dalam belajar. Dengan kata lain, soft skill merupakan kemampuan

diluar kemampuan teknis dan akademis yang lebih mengutamakan

kemampuan pribadi seseorang dalam bersosialisasi, berkomunikasi,

kemampuan beradaptasi, dan mengelola diri sendiri dan mengelola

orang lain. Indikator yang digunakan untuk mengukur soft skill pada

penelitian ini yaitu kemampuan bekerja sama, kemampuan

menyelesaikan masalah, kemampuan berkomunikasi, kejujuran,

toleransi, dan tanggung jawab. Salah satu alat ukur untuk mengukur

soft skill yaitu dengan menggunakan rubrik yang digunakan untuk

membuat lembar observasi. Skala pengukuran yang digunakan yaitu

skala interval.
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Tabel 3. Kisi-kisi Rubrik Penilaian Soft Skill
No. Dimensi Indikator Skala

Pengukuran
1. 1. Kecerdasan

Interpersonal

2. Kecerdasan
Intrapersonal

1. Kemampuan
bekerjasama

2. Kemampuan
beradaptasi

3. Kemampuan
berkomunikasi

4. Toleransi
5. Tanggung

jawab
6. Kejujuran
7. Berlaku adil

Interval

2. Kecerdasan emosional

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk

mengenali perasaan sendiri, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi

dengan baik dalam membina hubungan dengan orang lain.
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Tabel 4. Kisi-kisi Angket Kecerdasan Emosional (EQ)

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Butir
Pernyataan

1. 1. Kecerdasan
Interpersonal

2. Kecerdasan
Intrapersonal

1. Mengenali
emosi

2. Mengelola
emosi

3. Memotivasi
diri

4. Mengenal
emosi
orang lain

5. Membina
hubungan
dengan
orang lain

- Mengenali dan
memahami
emosi

- Menyadari
kelebihan dan
kekurangan diri

- Mengendalikan
emosi

- Berfikir positif

- Optimis

- Dorongan
berprestasi

- Peka terhadap
perasaan orang
lain

- Mendengarkan
masalah orang
lain

- Mampu
berkomunikasi

- Mampu
bekerjasama

1, 17, 28,
29, 42.

2, 3, 4, 5,
12, 31, 37,
38.

6, 10, 11,
13, 21, 24,
25, 39, 47.

23, 30, 43,
46, 48.

27, 35, 40,
45.

7, 8, 9, 14,
32, 44.

16, 18, 26,
33, 36.

19, 22, 49,
50.

20.

15, 34, 41,
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut.

3.6.1 Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara

langsung (Sudjarwo, 2009: 161). Hadi dalam Sugiyono (2010:

203), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Observasi dilakukan untuk mengetahui soft

skill siswa dengan menggunakan lembar observasi. Teknik

observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan

langsung tentang kegiatan proses belajar mengajar di SMP

Xaverius 4 Bandar Lampung.

3.6.2 Angket (kuesioner)

Arikunto (2013: 151), mengungkapkan bahwa kuesioner adalah

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya,

atau hal-hal yang ia ketahui. Angket merupakan teknik
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 142).

Skala yang digunakan dalam pengukuran angket adalah Rating

Skale yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenonema sosial.

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara

spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel

penelitian (Sugiyono, 2010: 134). Angket digunakan untuk

mengukur kecerdasan emosional (EQ) yang dimiliki siswa apakah

tinggi atau rendah.

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka peneliti harus memiliki alat

instrumen yang baik. Sebuah instrumen dapat dikatakan baik sebagai alat

ukur jika memenuhi dua syarat, yaitu memiliki validitas dan reliabilitas.

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes

mengukur apa yang hendak diukur (Sukardi, 2009: 122).

Arikunto (2013: 58), yang menyatakan bahwa, Validitas adalah
suatu ukuran yang menunjang tingkat validitas atau kesahihan
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suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu
mengukur apa yang hendak diukur, sebuah instrumen dikatakan
valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel untuk
mengukur tingkat validitas angket yang akan diteliti secara tepat.

Sugiyono (2013: 73), 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. Dalam penelitian

ini digunakan rumus correlation product moment yaitu.

r = ∑ − (∑ ) (∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan:
rxy = koefisien kolerasi antara variabel X dan variabel Y
N = banyaknya sampel yang diambil (jumlah responden)
∑x = jumlah skor item X
∑y = jumlah skor item Y
∑xy = skor rata-rata dari X dan Y
(Arikunto, 2013: 87)

Dengan kriteria pengujian, jika harga r hitung > r tabel dengan α = 0,05

dan dk = n maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, begitu pula

sebaliknya jika r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan

tidak valid.

Berdasarkan perhitungan uji validitas angket kecerdasan emosional

menunjukkan bahwa dari 50 butir pernyataan yang diuji cobakan
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semua pernyataan valid (lihat lampiran 20 hal. 252 dan lampiran 21

hal. 254), sehingga dapat langsung disebarkan kepada responden

yang sebenarnya.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Angket Kecerdasan Emosional
No. Instrumen Valid Total
1. Kecerdasan

Emosional
Dari 50 butir pernyataan,
semuanya dinyatakan valid.

50

3.7.2 Uji Reliabilitas

Suatu tes dapat dikatakan reliabel (taraf kepercayaan) yang tinggi

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap dalam jangka

waktu tertentu. Jadi reliabilitas tes adalah ketetapan hasil tes

(Arikunto, 2013: 86). Ini berarti semakin reliabel suatu tes

memiliki persyaratan maka semakin yakin kita dapat menyatakan

bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika

dilakukan kembali. Pada penelitian ini ada satu uji reliabilitas yang

uji reliabilitas angket untuk mengukur kecerdasan emosional siswa.

Sedangkan untuk mengukur angket menggunakam rumus alpha

cronbach, sebagai berikut.

r = n(n − 1) 1 − ∑
Keterangan:
r11 = reliabilitas instrumen
N = jumlah item dalam instrumen∑ = jumlah varians pertanyaan

= varians total
(Arikunto, 2013: 89)
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Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 6. Kategori Besarnya Reliabilitas
No Nilai r11 Keterangan

1. 0,81 sampai 1,00 Sangat Tinggi

2. 0,61 sampai 0,80 Tinggi

3. 0,41 sampai 0,60 Cukup

4. 0,21 sampai 0,40 Rendah

5. 0,00 sampai 0,20 Sangat rendah

(Arikunto, 2013: 89)

Dengan kriteria pengujian, jika harga r hitung > r tabel dengan α = 0,05

dan dk = n maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel, begitu pula

sebaliknya jika r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan

tidak reliabel.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket kecerdasan emosional

diperoleh hasil sebesar 0,880 (lihat lampiran 22 hal. 256 dan

lampiran 23 hal. 258). Hal ini membuktikan bahwa hasil reliabilitas

angket kecerdasan emosional memiliki tingkat reliabilitas yang

sangat tinggi.

3.8 Uji Persyaratan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Dalam penggunaan

statistik ini, data yang diperoleh dalam penelitian harus memenuhi syarat
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berdistribusi normal dan homogen, sehingga perlu uji terlebih dahulu yang

berupa uji normalitas dan uji homogenitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen

yang digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal

atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors.

Berdasarkan sampel yang akan diuji hipotesisnya, apakah sampel

berdistribusi normal atau sebaliknya 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)

Kriteria pengujiannya adalah jika L hitung< L tabel dengan taraf

signifikansi 0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal,

demikian pula sebaliknya (Sudjana, 2005: 466).

3.8.2 Uji Homogenitas

Untuk menentukan rumus t-test yang akan digunakan dalam

menguji hipotesis, maka perlu diuji dulu varians kedua sampel

homogen atau tidak. Pengujian homogenitas ini dilakukan dengan



98

pengujian menggunakan uji F dengan fomula Levene’s Statistic,

yaitu.:

= ( − )( − 1) . ∑ ( − )∑ ∑ ( − )= −
Keterangan :
n = jumlah sampel
k = banyaknya kelompok

= rata-rata dari kelompok ke i
= rata-rata kelompok dari Zi̅ = rata-rata menyeluruh dari Zij

(Sugiyono, 2011: 203)

Harga F hitung dibandingkan dengan harga F tabel untuk 5%

dengan dk pembilang n2-1 dan dk penyebut n1-1. Apabila F hitung

lebih kecil dari F tabel maka varian data yang akan dianalisis

homogen, sehingga analisis data dapat dilanjutkan. Sedangkan,

apabila F hitung lebih besar dai F tabel, maka varians tidak

homogen.

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 T-test Dua Sampel Independent

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel

independen digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa rumus t-test

yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua
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sampel independen yakni rumus separated varian dan polled

varian.

(separated varian)

t =

( polled varian)

t= ( ) ( )

Keterangan.
X1 = rata–rata soft skill siswa terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu yang diajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw II

X 2 = rata–rata soft skill siswa terhadap mata pelajaran IPS
Terpadu yang diajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Fishbowl

S1
2 = varian total kelompok 1

S2
2 = varian total kelompok 2

n1 = banyaknya sampel kelompok 1
n2 = banyaknya sampel kelompok 2
(Sugiono, 2013: 273)

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu.

a. Apakah data 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 varians.
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Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk

untuk memilih rumus t-test.

1. Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varian homogen, maka
dapat menggunakan rumus t-test baik separated varian maupun
polled varian untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk
yang besarnya dk = n1 + n2 – 2.

2. Bila n1 ≠ n2 dan varian homogen dapat digunakan rumus t-test
dengan polled varian, dengan dk = n1 + n2 – 2.

3. Bila n1 = n2 dan varian tidak homogen, dapat digunakan rumus t-
test dengan polled varian maupun separated varian dengan dk =
n1-1 + n2 – 1, jadi bukan n1 + n2 – 2.

4. Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen, untuk itu digunakan
rumus tes separated varian, harga t sebagai pengganti harga t-
tabel hitung dari selisih harga t-tabel dengan dk = ( n1-1) dibagi
dua kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil.
(Sugiyono, 2010: 272-273).

3.9.2 Analisis Varian Dua Jalan

Anava atau analisis varians dua jalan yaitu sebuah teknik

inferensial yang digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava

memiliki beberapa kegunaan antara lain untuk mengetahui antar

variabel manakah yang mempunyai perbedaan secara signifikan,

dan variabel-variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain.

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui

tingkat signifikansi perbedaan dua model pembelajaran dengan

kecerdasan emosional terhadap soft skill siswa pada mata pelajaran

IPS Terpadu.
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Tabel 7. Rumus Unsur Persiapan Anava Dua Jalan
Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK

Antara A = (∑ ) − (∑ )
A – 1 (2)

Antara B = (∑ ) − (∑ )
B – 1 (2)

Antara AB
(Interaksi)

= (∑ ) − (∑ )−− ( )( )
(4)

Dalam (d) ( ) = − − −−−
Total (T) = − (∑ )

N – 1 (49)

Keterangan.
JKT = jumlah kuadrat nilai total
JKA = jumlah kuadrat variabel A
JKB = jumlah kuadrat variabel B
JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan

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

variabel B
(Arikunto, 2013: 429)
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Berdasarkan uraian di atas, desain analisis dari penelitian ini

dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 8. Desain Analisis
Pembelajaran Kooperatif

Tipe Jigsaw II

(A1)

Tipe Fishbowl

(A2)

Kecerdasan Emosional

(B)

Rendah (B1) A1B1 A2B1

Tinggi (B2) A1B2 A2B2

Keterangan.

A1B1 : kelompok siswa yang diberi perlakuan model

Jigsaw II dan memiliki kecerdasan emosional

rendah.

A1B2 : kelompok siswa yang diberi perlakuan model

Jigsaw II dan memiliki kecerdasan emosional

tinggi.

A2B1 : kelompok siswa yang diberi perlakuan model

Fishbowl dan memiliki kecerdasan emosional

rendah.

A2B2 : kelompok siswa yang diberi perlakuan model

Fishbowl dan memiliki kecerdasan emosional

tinggi.
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3.9.3 Pengujian Hipotesis

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah.

Tolak Ho apabila Fhitung > Ftabel ; Fhitung < Ftabel

Terima Ha apabila Fhitung < Ftabel ; Fhitung > Ftabel

Hipotesis 1 dan 4 diuji dengan menggunakan rumus analisis

varians dua jalan (anava). Hipotesis 2 dan 3 diuji menggunakan

rumus t-test dua sampel independen.

Penelitian ini dilakukan empat pengujian hipotesis, yaitu.

Rumusan hipotesis 1

Ho : tidak ada perbedaan soft skill antara siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw II

dan Fishbowl pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Ha : ada perbedaan soft skill antara siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II dan Fishbowl

pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Rumusan hipotesis 2

Ho : soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Fishbowl lebih tinggi dibandingkan dengan

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II bagi siswa yang

memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) tinggi pada mata

pelajaran IPS Terpadu.
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Ha : soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan

menggunakan model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang

memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) tinggi pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

Rumusan hipotesis 3

Ho : soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan

menggunakan model pembelajaran Fishbowl bagi siswa yang

memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) rendah pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

Ha : soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Fishbowl lebih tinggi dibandingkan dengan

menggunakan model pembelajaran Jigsaw II bagi siswa yang

memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) rendah pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

Rumusan hipotesis 4

Ho : tidak terdapat interaksi antara penggunaan model

pembelajaran kooperatif dengan kecerdasan emosional (EQ)

terhadap soft skill siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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Ha : terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran

kooperatif dengan kecerdasan emosional (EQ) terhadap soft

skill siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan soft skill antara siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran jigsaw II dan fishbowl pada mata

pelajaran IPS Terpadu. Perbedaan soft skill siswa dapat terjadi karena

adanya penggunaan model pembelajaran yang berbeda untuk kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

2. Soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran fishbowl bagi siswa yang memiliki

tingkat kecerdasan emosional tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Dengan demikian maka model pembelajaran jigsaw II lebih cocok

digunakan untuk siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional

tinggi.

3. Soft skill siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

jigsaw II lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya
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menggunakan model pembelajaran fishbowl bagi siswa yang memiliki

tingkat kecerdasan emosional rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Dengan demikian maka model fishbowl lebih cocok digunakan untuk

siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional rendah.

4. Terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan

kecerdasan emosional terhadap soft skill siswa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan.

1. Sebaiknya guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan

materi pada mata pelajaran IPS Terpadu, seperti menggunakan model

pembelajaran jigsaw II dan fishbowl untuk meningkatkan soft skill siswa.

2. Sebaiknya jika guru ingin meningkatkan soft skill siswa yang memiliki

tingkat kecerdasan emosional tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu

dapat menggunakan model pembelajaran jigsaw II karena model

pembelajaran ini lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran

fishbowl.

3. Sebaiknya jika guru ingin meningkatkan soft skill siswa yang memiliki

tingkat kecerdasan emosional rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu

dapat menggunakan model pembelajaran fishbowl karena model

pembelajaran ini lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran

jigsaw II.



143

4. Sebaiknya guru menciptakan interkasi yang optimal saat proses

pembelajaran berlangsung agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

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

diharapkan agar lebih diperbaiki lagi baik objek atau subjek yang akan

diteliti.
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