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ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN HASIL BELAJAR EKONOMI DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL TIPE PEMBELAJARAN KOOPERATIF AUDITORY INTELECTUALLY

REPETITION (AIR) DAN TIME TOKEN ARRENDS (TTA) DENGAN
MEMPERHATIKAN KECERDASAN ADVERSITAS SISWA

KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 SEPUTIH SURABAYA
LAMPUNG TENGAH T.P 2016/2017

Oleh

ELSA ULFANA MUIZHA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar ekonomi siswa dengan menggunakan
model pembelajaran AIR dan TTA dengan memperhatikan kecerdasan adversitas siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan pendekatan komunikatif yang
dilakukan terhadap dua kelas sampel yang dipilih dengan metode cluster random sampling.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner
(skala psikologi). Pengujian hipotesis menggunakan analisis varians dua jalan dan t-test dua
sampel independen. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh temuan penelitian sebagai berikut.
1) Ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe AIR dibandingkan pembelajarannya menggunakan model TTA. 2)
Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe AIR lebih
tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan model TTA pada siswa yang memiliki
kecerdasan adversitas tinggi. 3) Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe AIR lebih rendah dibandingkan pembelajaran menggunakan model
TTA pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah. 4) Ada interaksi antara model
pembelajaran dengan kecerdasan adveristas tinggi dan kecerdasan adversitas rendah terhadap
hasil belajar ekonomi siswa

Kata Kunci : AIR, hasil belajar, kecerdasan adversitas dan TTA
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menyebabkan

timbulnya persaingan di berbagai bidang kehidupan, salah satu diantaranya yaitu

bidang pendidikan. Persaingan ini menumbuhkan kompetisi antar bangsa untuk

mencapai tingkat edukasi yang lebih baik. Setiap individu dituntut untuk

membekali diri dengan ilmu pengetahuan, agar mampu menciptakan inovasi-

inovasi baru yang dapat membawa kemajuan multidimensional. Sebagaimana

diketahui, era globalisasi menuntut kesiapan setiap bangsa untuk bersaing secara

bebas. Oleh karena itu, sudah semestinya pembangunan sektor pendidikan

menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Upaya pemerintah untuk membantu pelaksanaan pendidikan direalisasikan

melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar mengajar, seperti gedung

sekolah, buku-buku penunjang pelajaran, bantuan operasional yang saat ini telah

digalakkan beberapa tahun terakhir dan lain-lain. Kebijakan pemerintah mengenai

pendidikan juga memegang peran penting dalam membantu para pengajar

maupun peserta didik melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan

adanya kebijakan ini, pendidikan di Indonesia dapat berkembang dan mampu

bersaing dengan pendidikan di negara-negara lain.
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Sekolah merupakan institusi pendidikan sekaligus yang bertugas untuk

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik baik dari segi

akademis, sikap serta keterampilan agar mampu menjalankan tugas-tugas

kehidupan dengan baik. Salah satunya dengan adanya guru professional dan

berkompeten disekolah.

Guru merupakan bagian dari sistem sekolah yang sangat penting dalam mengelola

dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Kompetensi guru sangatlah

berpengaruh terhadap hasil belajar. Guru harus mampu mengkombinasikan

metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran yang akan

disampaikan pada setiap pertemuan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan dan wawancara yang dilakukan oleh guru

bidang studi ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya,

menunjukkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum memuaskan.

Berikut ini disajikan data hasil ulangan harian ke-1, data hasil ulangan harian ke-2

dan data hasil mid semester ganjil pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian ke-1 Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS
SMA Negeri 1 Seputih Surabaya

Ulangan Harian ke-1

No Kelas
Nilai

Jumlah Siswa<70 >70
1 XI IPS 1 17 16 33
2 XI IPS 2 22 10 32
3 XI IPS 3 18 12 30
4 XI IPS 4 17 13 30

Jumlah Siswa 72 51 125
Persentase % 59,2 40,8 100

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 Seputih Surabaya
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Berdasarkan tabel di atas, hasil ulangan harian ke-1 mata pelajaran ekonomi siswa

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya sebanyak 125 siswa. Siswa yang

mendapat nilai kurang dari 70 sebesar 59,2% dan siswa yang mendapat nilai lebih

dari 70 sebesar 40,2%. Berarti hampir seluruh siswa memiliki hasil belajar yang

cukup rendah. Rendahnya hasil belajar siswa terdapat pada materi pembelajaran

usaha peningkatan mutu tenaga kerja, sistem upah yang berlaku di Indonesia, pola

dan tahap pembangunan ekonomi dan keberhasilan dan kegagalan pembangunan

ekonomi di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Ulangan Harian ke-2 Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS
SMA Negeri 1 Seputih Surabaya

Ulangan Hari ke-2

No Kelas
Nilai

Jumlah Siswa<70 >70
1 XI IPS 1 18 15 33
2 XI IPS 2 21 11 32

3 XI IPS 3 14 16 30
4 XI IPS 4 19 11 30

Jumlah Siswa 72 53 125
Persentase % 57,6 42,4 100

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 Seputih Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, hasil ulangan harian ke-2 mata pelajaran ekonomi siswa

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya sebanyak 125 siswa. Siswa yang

mendapat nilai kurang dari 70 sebesar 57,6% dan siswa yang mendapat nilai lebih

dari 70 sebesar 42,4%. Berarti hampir seluruh siswa memiliki hasil belajar yang

cukup rendah. Rendahnya hasil belajar siswa terdapat pada materi pembelajaran

pendapatan Negara dan hibah dalam APBN/APBD, Investasi pada sekuritas, dan

perekonomian terbuka.
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Tabel 3. Hasil Mid Semester Ganjil Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS
SMA Negeri 1 Seputih Surabaya

Ujian Mid Semester

No Kelas
Nilai

Jumlah Siswa<70 >70
1 XI IPS 1 20 13 33
2 XI IPS 2 23 9 32
3 XI IPS 3 24 6 30
4 XI IPS 4 22 8 30

Jumlah Siswa 89 36 125
Persentase % 71,2 28,8 100

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 Seputih Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, hasil mid semester ganjil mata pelajaran ekonomi siswa

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya sebanyak 125 siswa. Siswa yang

mendapat nilai kurang dari 70 sebesar 71,2% dan siswa yang mendapat nilai lebih

dari 70 sebesar 28,8%. Berarti hampir seluruh siswa memiliki hasil belajar yang

cukup rendah. . Rendahnya hasil belajar siswa terdapat pada materi pembelajaran

pasar modal dan perekonomian terbuka.

Berdasarkan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 128), apabila bahan pelajaran

yang di ajarkan kurang dari 65% dikuasai siswa maka persentase keberhasilan

siswa pada mata pelajaran tergolong rendah. Rendahnya hasil belajar diduga

dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Menurut Djaali (2006: 99-100),

faktor-faktor intern yang mempengaruhi belajar antara lain motivasi, sikap, minat,

kebiasaan belajar, kemampuan siswa dan konsep diri. Faktor ekstern adalah faktor

yang berasal dari luar diri siswa. Faktor-faktor ekstern antara lain keluarga,

sekolah (yang meliputi lingkungan sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen

pendidikan, rasio guru, serta sarana dan prasarana), masyarakat dan lingkungan
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sekitar. Artinya, hampir seluruh siswa belum menguasai mata pelajaran ekonomi

sehingga rata-rata hasil belajar yang diperoleh belum mencapai KKM.

Setelah melakukan wawancara dengan guru bidang studi ekonomi dan melihat

guru tersebut mengajar didalam kelas, proses belajar mengajar masih

menggunakan model pembelajaran konvensional seperti ceramah, tanya jawab

dan diskusi. Metode tanya jawab dan pemberian tugas tersebut tetap tidak

membuat siswa menjadi aktif dan kegiatan belajarpun menjadi tidak efektif. Hal

ini  mengakibatkan siswa kurang antusias dan termotivasi dalam belajar karena

guru cenderung kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran.

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa

adalah dengan menggunakan model-model pembelajaran yang variatif, kreatif,

inovatif dan dapat membuat siswa menjadi aktif. Peneliti memilih model

pembelajaran kooperatif Auditory Intelectually And Repetition (AIR) dan Time

Token Arrends (TTA). Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan

mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan

guru sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan melibatkan peranan siswa.

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dianggap dapat meningkatkan hasil

belajar (Rusman, 2012: 3).

Huda (2013: 289) berpendapat bahwa model pembelajaran Auditor, Intelectually

And Repetition (AIR) ini mirip dengan Somatic, Auditory, Visualitation,

Intelectually (SAVI) dan Visualitation, Auditory, Kinestetic (VAK). Sedangkan

menurut Vera dalam buku Juliani (2012: 8) model pembelajaran AIR diartikan

sebagai model pembelajaran yang menekankan tiga aspek yaitu auditory (belajar
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dengan mendengar), intelectually (belajar dengan berfikir) dan repetition

(pengulangan) agar belajar lebih efektif. Jadi, dapat dikatakan bahwa model

pembelajaran AIR yaitu bermakna pendalaman, perluasan dan pemantapan belajar

seperti siswa dilatih melalui pemberian tugas atau kuis.

Model pembelajaran Time Token Arrends (TTA) adalah model pembelajaran

kooperatif yang digunakan untuk melatih keterampilan bersosialisasi dan

berpartisipasi agar siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali,

sehingga siswa dapat aktif dan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ide

atau pendapatnya. Menurut Riyanto (2010: 267), model pembelajaran TTA

memiliki ciri yaitu membagi siswa kedalam beberapa bagian (kelompok belajar)

dan dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Setelah itu,

siswa diberi kupon berbicara yang dibatasi oleh waktu bicara selama 15-30 detik

tiap peserta didik.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa model pembelajaran tersebut menitikberatkan

pada proses aktivitas belajar siswa. Namun, ada sedikit perbedaan yaitu model

pembelajaran AIR menekankan pada daya ingat siswa pada materi yang diajarkan,

dimana model ini bermakna pemahaman, perluasan dan pemantapan diakhir

belajar dengan diberikan tugas atau kuis. Sedangkan model pembelajaran TTA

menekankan pada keterampilan bersosialisai dan berpartisipasi siswa dalam

belajar.

Kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa berbeda-beda. Namun dalam

dunia pendidikan, Kecerdasan merupakan kemampuan yang cukup banyak

berpengaruh. Paul G Stoltz memperkenalkan gagasan kecerdasan baru yaitu
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kecerdasan adversitas (adversity quostient), dimana setiap kesulitan merupakan

tantangan, setiap tantangan merupakan suatu peluang dan peluang harus disambut

(Stoltz,2000: 70).

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi ekonomi kelas XI IPS dan

observasi dengan siswa kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 SMA Negeri 1 Seputih

Surabaya memiliki rata-rata kecerdasan adversitas yang rendah. Berikut ini

disajikan hasil data wawancara dengan guru bidang studi ekonomi SMA Negeri 1

Seputih Surabaya.

Tabel 4. Indikator Penilaian Kecerdasan Adversitas (Z)

No Indikator Penilaian
Ketercapaian

Ya Tidak
1 Control (Kendali):

Siswa mampu mengontrol diri saat merasakan adanya
Kesulitan √

2 Origin (Asal-usul):
Siswa mengetahui asal-usul terjadinya kesulitan √

3 Ownership (Pengakuan):
Siswa mengakui kesulitan dan akibat yang ditimbulkan √
oleh kesulitan tersebut

4 Reach (Jangkauan):
Siswa memahami sejauh mana kesulitan akan √
menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupannya

5 Endurance (Daya Tahan):
Siswa mengetahui berapa lama kesulitan tersebut √
akan berlangsung

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi dengan Guru Mata Pelajaran Ekonomi
SMA Negeri 1 Seputih Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi ekonomi kelas XI IPS dan

observasi pada siswa kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4 SMA Negeri 1 Seputih

Surabaya tahun pelajaran 2016/2017 pada tanggal 20 November 2016,

kemampuan siswa dalam mengontrol diri pada saat menemui kesulitan masih
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sangat rendah, namun siswa menyadari penyebab terjadinya kesulitan tersebut

meskipun siswa tidak mengetahui akan berlangsung berapa lama dan memberikan

dampak sejauh mana kesulitan tersebut terhadap kehidupan mereka. Hal ini

ditunjukkan dengan sikap siswa yang cenderung mengeluh dan menghindari

kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, tidak mampu memotivasi diri

sendiri, memiliki semangat yang rendah serta tidak berusaha menghadapi dan

mencari penyelesaian atas kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar.

Siswa menganggap bahwa kesulitan adalah sesuatu yang harus dihindari, sehingga

siswa menjadi mudah untuk menyerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penelitian ini

diberi judul: Studi Perbandingan Hasil Belajar Ekonomi dengan

Menggunakan Tipe Model Pembelajaran Kooperatif Auditory Intelectually

and Repetition (AIR) dan Time Token Arrends (TTA) dengan Memperhatikan

Kecerdasan Adversitas Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan

sebagai berikut.

1. Hasil belajar siswa yang cenderung rendah.

2. Kurang optimalnya keceerdasan adversitas siswa.

3. Proses pembelajaran masih terpusat ada guru (teacher centered). Sehingga,

partisipasi dan peran siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih

sangat rendah.
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4. Guru tidak menerapkan model-model pembelajaran kooperatif yang menarik.

Model pembelajaran yang sering diterapkan adalah model pembelajaran

konvensional.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini

adalah perbandingan hasil belajar ekonomi dengan menggunakan tipe model

pembelajaran kooperatif AIR dan TTA dengan memperhatikan kecerdasan

adversitas.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe AIR dibandingkan

pembelajarannya menggunakan model TTA pada siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 1 Seputih Surabaya?

2. Apakah hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe AIR lebih tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan

model TTA pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi pada

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya?

3. Apakah hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe AIR lebih rendah dibandingkan pembelajaran menggunakan

model TTA pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah pada

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya?
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4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan

adveristas tinggi dan kecerdasan adversitas rendah terhadap hasil belajar

siswa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perbedaan model pembelajaran kooperatif tipe AIR dibandingkan

model TTA dalam pencapaian hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS

SMA Negeri 1 Seputih Surabaya.

2. Mengetahui efektifitas antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

AIR dan model TTA dalam pencapaian hasil belajar pada siswa yang

memiliki kecerdasan adversitas tinggi dikelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih

Surabaya.

3. Mengetahui efektifitas antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

AIR dan model TTA dalam pencapaian hasil belajar pada siswa yang

memiliki kecerdasan adversitas rendah dikelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih

Surabaya.

4. Mengetahui pengaruh antara model pembelajaran dengan kecerdasan

adversitas pada hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri

Seputih Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka

kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
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Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah

didapat selama perkuliahan.

b. Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian berkaitan

dengan model pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran

ekonomi.

c. Memberikan wawasan kepada siswa tentang strategi dalam belajar

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Siswa

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan hasil

belajar mata pelajaran ekonomi serta agar siswa lebih kreatif, aktif serta

mandiri dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Guru

Dapat memberikan bahan masukan bagi kepala sekolah dan guru-guru

SMA Negeri 1 Seputih Surabaya dalam menerapkan model

pembelajaran yang tepat dan lebih efektif bagi siswa demi meningkatkan

hasil belajar siswa.

c. Bagi Pihak Sekolah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan

yang dapat mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif.

d. Bagi Berbagai Pihak
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Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam melakukan

penelitian yang lebih lanjut.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek  penelitian  ini  adalah hasil  belajar  ekonomi, model pembelajaran

AIR, model pembelajaran TTA dan kecerdasan adversitas.

2. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPS semester

genap.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu ekonomi.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar dan Hasil Belajar

Manusia adalah pembelajar sejati yang terus belajar dari ia lahir hingga akhir

hayat. Baik belajar secara formal maupun secara informal, didalam lembaga

pendidikan maupun didalam kehidupan. Belajar bukanlah suatu kebutuhan

melainkan keharusan bagi manusia dan untuk manusia itu sendiri agar bisa

berkembang dan memaknai kehidupan. Muhibbinsyah (2010: 87) berpendapat

bahwa belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini

berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada disekolah

maupun berada dilingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Belajar adalah key

term (istilah kunci) yang paling vital pada setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa

belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan (Muhibbinsyah, 2010: 93).

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

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.
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Menurut Croubach dalam Dalyono (2012: 212), “learning is shown by change in

behavior as result ofexperience”artinya, belajar itu tampak oleh perubahan

tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Baharuddin  dan  Wahyuni  (2010:

12) juga berpendapat bahwa  belajar  merupakan  aktivitas yang dilakukan

seseorang  untuk  mendapatkan  perubahan  dalam  dirinya melalui  pelatihan–

pelatihan  atau  pengalaman-pengalaman.  Hal  ini diperkuat  oleh  pendapat

Wittaker  dalam  Djamarah  (2011: 12) merumuskan  belajar  sebagai    proses

dimana  tingkah  laku  ditimbulkan atau  diubah  melalui  latihan  atau

pengalaman.

Berikut ini ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Slameto (2010: 2) yaitu: 1)

Perubahan terjadi secara sadar. 2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan

fungsional. 3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 4) Perubahan

dalam belajar bukan bersifat sementara. 5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau

terarah. 6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Menurut  pendapat  para  ahli  tersebut, maka dapat dikatakan bahwa belajar ialah

suatu proses  penting bagi individu atau  kelompok dari yang tidak tahu menjadi

tahu serta untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan

pembelajaran melalui  pengalaman  dan  pelatihan.

Proses belajar sudah tentu ada hasil yang diperoleh. Bagi seorang guru hasil

belajar siswa merupakan pedoman evaluasi bagi keberhasilan. Keberhasilan siswa

tersebut ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan,

pemahaman, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang ada pada diri siswa.

Perubahan yang dimaksud adalah terjadinya peningkatan dan pengembangan yang
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lebih baik dari sebelumnya, misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, sikap

tidak disiplin menjadi disiplin dan sebagainya.

Hamalik (2006: 155) menyatakan bahwa hasil belajar adalah dampak sebagai
terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur
dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut
dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik
dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap
kurangan sopandan sebaliknya.

Selanjutnya Asep Jihad dan Abdul Haris (2012:  14) berpendapat bahwa hasil

belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku menetap dari ranah  kognitif,

afektif dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Menurut Bloom dalam Mulyono (2001: 38) ada tiga ranah (domain) hasil belajar,
yaitu:
a. Ranah Kognitif, terdiri dari enam jenis perilaku diantaranya pengetahuan,

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.
b. Ranah Afektif, terdiri dari lima perilaku yaitu penerimaan, partisipasi,

penilaian dan penentuan sikap, organisasi dan pembentukan pola hidup.
c. Ranah Psikomotorik, terdiri dari tujuh jenis perilaku yaitu persepsi, kesiapan,

gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian
gerakan dan kreativitas.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar diperoleh

tergantung dari aktivitas belajar siswa itu sendiri dan keahlian guru dalam proses

pembelajarannya yang terlihat dari nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti

tes, hasil belajar dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan belajar.

2. Model Pembelajaran

Istilah model pembelajaran sering dimaknai sama dengan pendekatan

pembelajaran. Sebenarnya model pembelajaran mempunyai makna yang lebih

luas daripada makna pendekatan, strategi, metode dan teknik. Model
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pembelajaran merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk

meningkatkan aktivitas, sikap dan pengetahuan siswa.

Menurut Hanafiah dan Suhana (2010: 41) model pembelajaran merupakan salah

satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan prilaku peserta didik secara

adaptasi dan maupun generatif.

Joyce dan Weil (1992:1) menyatakan “models of teaching are really models of

learning. As we help student acquire information, ideas, skills, value, ways of

thinking and means of expessing themselves, we are also teaching them how to

learn” artinya, model pembelajaran merupakan model belajar. Dengan model

tersebut guru dapat membantu siswa mendapatkan atau memperoleh informasi,

ide, keterampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide diri sendiri. Selain itu,

model belajar juga mengajarkan bagaimana mereka belajar.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa model pembelajaran adalah

kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik (teratur) dalam

pengorganisasian kegiatan (pengalaman) belajar untuk mencapai tujuan belajar

(kompetensi belajar). Dengan kata lain, model pembelajaran adalah rancangan

kegiatan belajar agar pelaksanaan KBM dapat berjalan dengan baik, menarik,

mudah dipahamidan sesuai dengan urutan yang logis.

3. Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Komalasari (2011: 62), pembelajaran  kooperatif  adalah  suatu  strategi

pembelajaran  dimana  siswa  belajar  dan  bekerja  dalam  kelompok-kelompok
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kecil secara kolaboratif  yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5  orang,  dengan

struktur  kelompoknya  yang  bersifat  heterogen.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rusman (2011: 202) bahwa

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam dengan struktur

kelompok yang bersifat heterogen. Selanjutnya Solihatin dan Raharjo (2012: 14)

mengemukakan  bahwa pembelajaran  kooperatif  merupakan  suatu  model

pembelajaran  yang membantu  siswa  dalam  mengembangkan  pemahaman  dan

sikapnya sesuai dengan kehidupan  nyata  di masyarakat, sehingga dengan bekerja

secara  bersama-sama  di  antara  sesama  anggota  kelompok  akan meningkatkan

motivasi, produktivitas dan perolehan belajar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif

adalah model pembelajaran yang beregu, terdiri  dari  kelompok-kelompok  kecil

heterogen yang pembelajarannya dilakukan secara bersama-sama dalam

mengembangkan pemahaman, meningkatkan kreatifitas dan minat siswa untuk

mencapai  hasil  belajar  yang  lebih baik.

Riyanto (2012: 265-266) mengungkapkan bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif
yaitu  kelompok  dibentuk  dengan  siswa  kemampuan  tinggi, sedang dan rendah;
siswa melihat dalam  kelompok  sehidup  semati;  siswa  semua  anggota
mempunyai  tujuan  yang  sama;  membagi tugas dan tanggungjawab yang sama;
akan dievaluasi untuk semua; berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk
bekerja bersama dan diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang
ditangani.
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Riyanto (2012: 265–266) menyatakan ada lima prinsip yang mendasari
pembelajaran kooperatif, yaitu :
a. Positive  independence artinya  adanya  saling  ketergantungan  positif yakni

anggota  kelompok  menyadari  pentingnya  kerja  sama  dalam pencapaian
tujuan.

b. Face  to  face  interaction artinya  antar  anggota  berinteraksi  dengan saling
berhadapan.

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

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

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

Berdasarkan kelima prinsip yang mendasar dalam pembelajaran kooperatif

bahwa siswa harus mengedepankan kerja sama dalam menyelesaikan masalah

untuk  mencapai  tujuan  bersama  dan  saling berinteraksi  satu  sama  lain  secara

aktif  dalam mengembangkan keterampilan masing-masing siswa dan kemudian

menyatukan pendapat atau ide fikiran tersebut serta siswa mampu menilai

pekerjaan mereka, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan ataukah belum.

4. Pendekatan Komunikatif

Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan

dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan

komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa (student center) sedangkan guru

hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian siswa akan mampu bercerita,

menanggapi masalah dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan

bahasa yang runtut dan mudah dipahami.



19

Menurut Huda (2013: 215) Pendekatan pembelajaran yang berbasis komunikasi
memungkinkan siswa untuk mampu :
a. Belajar dengan orang lain
b. Menggunakaan media
c. Menerima dan Menyampaikan informasi

Metode-metode yang termasuk kedalam pendekatan ini antara lain: Reciprocal
Learning, Think Talk Write, CICR, Talking Stick, Student Facilitator and
Explaining, Snowball Throwing, Course Review Horay, Demonstrasi,  Example
Non-Example, Picture and Picture, Time Token Arrends, Take and Give.

5. Model Pembelajaran Auditory Intellectually and Repetition (AIR)

Model pembelajaran ini menekankan pada tiga aspek yaitu; auditory, intelectually

and repetition. Auditory yaitu belajar dengan mendengar, intelectually yaitu

belajar dengan berpikir dan memecahkan masalah, repetition yaitu pengulangan

agar belajar lebih efektif.

Huda (2013: 289) berpendapat bahwa model pembelajaran Auditory Intellectually
Repetition (AIR) ini mirip dengan Somatic, Auditory, Visualitation and
Intelectually (SAVI) dan Visualitation, Auditory and Kinestetic (VAK).
Perbedaannya hanya terletak pada repetisi yaitu pengulangan yang bermakna
pendalaman, perluasan dan pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui
pemberian tugas atau kuis.

Menurut Suherman dalam Humaira (2012: 18) model pembelajaran AIR ini
menganggap bahwa akan efektif apabila memperhatikan tiga hal tersebut.
auditory yang berarti bahwa indera telinga digunakan dalam belajar dengan cara
mendengarkan, menyimak, berbicara, persentasi, argumentasi, mengemukakan
pendapat dan menanggapi. intectual berpikir yang berarti bahwa kemampuan
berpikir perlu dilatih melalui latihan bernalar, mencipta, memecahkan masalah,
mengkonstruksi dan menerapkan. Repetition berarti pengulangan, agar
pemahaman lebih mendalam dan lebih luas, siswa perlu dilatih melalui pengerjaan
soal, pemberian tugas atau kuis.

Dari uraian pendapat di atas dapat dikatakan bahwa model pembelajaran AIR

adalah model pembelajaran yang digunakan untuk melatih indra pendengaran,
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berfikir dan melatih siswa untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah

diajarkan dengan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru.

Berikut penjelasan dari masing-masing tahap dalam model pembelajaran AIR:

a. Auditory

Auditory berarti belajar dengan melibatkan pendengaran. Mendengar

merupakan salah satu aktivitas belajar, karena tidak mungkin informasi yang

disampaikan secara lisan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh siswa jika

tidak melibatkan indera telinganya untuk mendengar.

Sarbana dalam Humaira (2012: 19) mengartikan auditory sebagai salah satu

modalitas belajar, yaitu bagaimana kita menyerap informasi saat

berkomunikasi ataupun belajar dengan cara mendengarkan. Sedangkan Meier

dalam Huda (2003: 289) menyatakan bahwa pikiran auditoris lebih kuat

daripada yang kita sadari.

Telinga terus menerus menangkap dan menyimpan informasi auditoris,

bahkan tanpa disadari. Ketika telinga menangkap dan menyimpan informasi,

beberapa area penting di otak menjadi aktif. Dalam hal ini guru diharapkan

mampu memberikan bimbingan pada siswa agar pemanfaatan indera telinga

dalam pembelajaran dapat berkembang secara optimal sehingga interkoneksi

antara telinga dan otak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

b. Intellectually

Intellectually berarti menunjukkan apa yang dilakukan siswa dalam pikiran

mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk

merenungkan suatu pengalaman, menciptakan hubungan, makna, rencanadan

nilai dari pengalaman tersebut (Meier dalam Huda,2003: 290).
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Belajar intelektual adalah bagian untuk merenung, menciptakan, memecahkan
masalah dan membangun makna. Aspek intelektual dalam belajar akan terlatih
jika guru mengajak siswa terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelektual, seperti:
1) Memecahkan masalah
2) Melahirkan gagasan kreatif
3) Mencari dan menyaring informasi
4) Merumuskan pertanyaan
5) Menciptakan model mental
6) Menerapkan gagasan baru pada pekerjaan
(Meier dalam Huda,2003: 91)

c. Repetition

Repetition yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan dan

pemantapan siswa dengan cara memberinya tugas atau kuis. Bila guru

menjelaskan suatu unit pelajaran, itu perlu diulang-ulang. Karena ingatan

siswa tidak selalu tetap dan mudah lupa, maka perlu dibantu dengan

mengulangi pelajaran yang sedang dijelaskan.

Huda (2013: 292) mengungkapkan pelajaran yang diulang akan memberikan

tanggapan yang jelas dan tidak mudah dilupakan, sehingga dapat digunakan

oleh siswa untuk memecahkan masalah.

Menurut Suherman dan Winataputra dalam Humaira (2012: 21) bahwa

pengulangan yang akan memberikan dampak positif adalah pengulangan yang

tidak membosankan dan disajikan dalam metode yang menarik.

Langkah-langkah Model Pembelajaran AIR

Menurut Meirawati dalam Humaira (2012:2 1-22) langkah–langkah pembelajaran
AIR yaitu:
a. Tahap Auditory

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil.
2) Guru membagikan LKS (Lembar Kerja Siswa) kepada siswa untuk

dikerjakan secara kelompok.
3) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai soal

LKS yang kurang dipahami.
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b. Tahap Intelectually
1) Guru membimbing kelompok belajar siswa untuk berdiskusi dengan

rekan dalam satu kelompok sehingga dapat menyelesaikan LKS.
2) Guru memberi kesempatan kepada beberapa kelompok untuk

mempresentasikan hasil kerjanya.
3) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya dan

mengemukakan pendapatnya.
c. Tahap Repetition

1) Memberikan latihan soal individu kepada siswa.
2) Dengan diarahkan guru, siswa membuat kesimpulan secara lisan tentang

materi yang telah dibahas.

Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran AIR

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan seperti halnya

pada model pembelajaran AIR kelebihan dari model pembelajaran ini adalah

sebagai berikut.

a. Melatih  pendengaran dan keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat

(auditory).

b. Melatih siswa untuk memecahkan masalah secara kreatif (intellectually).

c. Melatih siswa untuk mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari

(repetition).

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari model pembelajaran AIR adalah

terdapat tiga aspek yang harus diintegrasikan yakni auditory, intellectually,

repetition sehingga secara sekilas pembelajaran ini membutuhkan waktu yang

lama. Tetapi, hal ini dapat diminimalisir dengan cara pembentukan kelompok

pada aspek auditory dan intellectually.

6. Model Pembelajaran Time Token Arrends (TTA)

Menurut pendapat Riyanto (2010: 267) dimana model pembelajaran TTA

biasanya memiliki ciri yaitu membagi siswa kedalam beberapa bagian (kelompok
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belajar) dan dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Model

ini merupakan salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan meningkatkan

perolehan hasil akademik adalah pembelajaran kooperatif TTA. Tipe

pembelajaran ini dimaksudkan sebagai alternatif untuk mengajarkan keterampilan

sosial yang bertujuan untuk menghindari siswa mendominasi atau siswa diam

sama sekali dan menghendaki siswa saling membantu dalam kelompok kecil dan

lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada individu.

Langkah – langkah dalam model pembelajaran TTA ini adalah sebagai

berikut.

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran/ KD.

b. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal.

c. Guru memberi tugas pada siswa.

d. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per kupon

pada tiap siswa.

e. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara

atau memberi komentar. Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa dapat

tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah habis

kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus

bicara sampai semua kuponnya habis. Jika siswa tersebut tidak berbicara pada

saat tampil maka siswa tersebut akan diberi hukuman. Demikian seterusnya

hingga semua anak berbicara.

f. Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan tiap siswa
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Arends (2008: 29) mengatakan tujuan dalam pembelajaran kooperatif TTA

menumbuhkan keterampilan berpartisipasi. Sementara sebagian siswa

mendominasi kelompok, sebagian lainnya mungkin justru tidak mau atau tidak

mampu berpartisipasi. Terkadang siswa menghindari kerja kelompok karena

pemalu. Sering kali siswa- siswa yang pemalu justru sangatlah cerdas dan mereka

mungkin lebih baik bekerja sendiri atau dengan seorang teman. Akan tetapi,

mereka sangat sulit untuk berpartisipasi dalam kelompok. Siswa yang ditolak

mungkin juga memiliki kesulitan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.

Di samping itu, ada juga siswa normal yang entah apapun alasannya, memilih

untuk bekerja sendiri dan menolak untuk berpartisipasi dalam kelompok.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif TTA

adalah model pembelajaran kooperatif yang menuntut partisipasi siswa dalam

kelompok untuk berbicara (mengeluarkan ide/ gagasannya) dengan diberi kupon

berbicara sehingga semua siswa harus berbicara, maka dari itu siswa tidak ada

yang mendominasi dalam pelaksanaan diskusi.

Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TTA

Kelebihan dari model pembelajaran TTA yaitu:

a. Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya.

b. Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali.

c. Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

d. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek berbicara).

e. Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.



25

f. Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi,

memberikan masukan dan keterbukaan terhadap kritik.

g. Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain.

h. Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap

permasalahan yang ditemui.

i. Tidak memerlukan banyak media pembelajaran.

Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran TTA yaitu:

a. Hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja.

b. Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak.

c. Memerlukan banyak waktu untuk persiapan dan dalam proses pembelajaran,

karena semua siswa harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon yang

dimilikinya.

d. Siswa yang aktif tidak bisa mendominasi dalam kegiatan pembelajaran.

7. Kecerdasan Adversitas

Kemampuan yang dimiliki masing-masing orang berbeda-beda dan beragam

tentunya, namun dalam dunia pendidikan kecerdasan merupakan kemampuan

yang cukup banyak berpengaruh. Paul G Stotz memperkenalkan gagasan

kecerdasan baru yaitu kecerdasan adversitas (adversity quotient), dimana setiap

kesulitan merupakan tantangan, setiap tantangan merupakan suatu peluang, dan

peluang harus disambut (Stoltz,2000: 7). Maka dapat dikatakan bahwa kecerdasan

adversitas adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan dan

merubah kesulitan menjadi tantangan untuk meraih kesuksesan.
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Menurut Stoltz (2000: 140), kecerdasan adversitas terdiri dari empat dimensi yang
biasa disingkat dengan CO2RE, keempat dimensi itu adalah.
a. Control (C) atau kendali

Dimensi ini bertujuan untuk mengatahui seberapa besar kendali yang
dirasakan oleh individu terhadap suatu peristiwa yang sulit. Dimensi ini
mempertanyakan seberapa besar kendali yang dirasakan individu terhadap
situasi yang sulit.

b. Origin dan Ownership (O2)
Asal usul dan pengakuan, dimensi kedua dalam kecerdasan adversitas ini
mempertanyakan dua hal yaitu siapa dan apa yang menjadi asal usul kesulitan
dan sampai sejauh manakah seseorang mengakui akibat kesulitan dan sampai
sejauh manakah seseorang mengakui akibat kesulitan tersebut. Origin,
mempertanyakan siapa atau apa yang menimbulkan kesulitan. Ownership,
dimensi ini mempertanyakan sejauh mana individu bersedia mengakui akibat-
akibat yang ditimbulkan dari situasi yang sulit.

c. Reach (R) atau jangkauan
dimensi ini mempertanyakan sejauh manakah kesulitan akan menjangkau
bagian-bagian lain dari pada kehidupan seseorang.

d. Endurance (E) atau daya tahan
dimensi ini mempertanyakan dua hal yang berkaitan, berapa lamakah
kesulitan akan berlangsung, dan berapa lamakah penyebab kesulitan itu akan
berlangsung.

Pertanyaan yang mengusik Stoltz adalah mengapa ada orang yang kecerdasan

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

mengesankan (EQ-nya juga tinggi), namun ternyata gagal untuk meraih sukses?

Jawabannya, menurut Stoltz lagi ada dalam kerangka berpikir yang disebutnya

dengan adversity quotient (kecerdasan menghadapi tantangan). Baginya, AQ

mendasari semua segi kesuksesan. Oleh Stoltz AQ diartikan sebagai "mampu

bertahan menghadapi serta kemampuan untuk mengatasi kesulitan".

Menurut Stoltz (2000: 18-20) menggolongkan tiga tipe kelompok indvidu yang
menjadi tiga bentuk yang menggambarkan potensi kecerdasan adversitas yang
dimiliki, yakni:
a. Quitters atau orang-orang yang berhenti. Mereka mengabaikan,

menutupi,atau meninggalkan banyak hal yang ditawarkan oleh kehidupan.
b. Kelompok individu yang kedua adalah camper atau orang-orang yang

berkemah. Mereka pergi tidak seberapa jauhlalu berkata “Sejauh ini sajalah
saya mampu mendaki (atau ingin mendaki)”. Berbeda dengan quitter, camper
sekurang-kurangnya telah melakukan pendakian mencapai tingkat tertentu.
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c. Kelompok individu yang ketiga, adalah climber atau pendaki, yaitu orang-
orang yang seumur hidupnya membangkitkan dirinya pada pendakian tanpa
menghiraukan latar belakang, keuntungan atau kerugian, nasib buruk atau
nasib baik. climber adalah pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-
kemungkinan dan tidak pernah membiarkan umur, jenis kelamin, ras, cacat
fisik atau mental atau hambatan lainya menghalangi pendakiannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa kecerdasan adversitas

dapat memberi tahu seberapa jauh seseorang mampu bertahan menghadapi

kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya, dapat meramalkan siapa yang

mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang hancur, dapat meramalkan siapa yang

melampaui harapan atas kinerja dan potensi mereka serta siapa yang akan gagal

dan dapat meramalkan siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 5. Hasil Penelitian yang Relevan
No Penulis Judul Kesimpulan
1. Rinda Doni

Febriani, (2015)
Studi Perbandingan
Hasil Belajar Ips
Terpadu dengan
Menggunakan
Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Number Head
Together dan Tipe
Think Talk Write
dengan
Memperhatikan
Kecerdasan
Adversitas Siswa
Kelas VIII SMP
Negeri 1 Kasui
Tahun Pelajaran
2014/2015.

Hasil analisis data
menunjukkan (1) terdapat
perbedaan hasil belajar IPS
Terpadu siswa yang diajar
dengan menggunakan model
pembelajaran think pair share
dan siswa yang di ajar dengan
menggunakan model team
game tournament, (2) rata-rata
hasil belajar IPS Terpadu
siswa yang diajar dengan
menggunakan model
pembelajaran think pair share
lebih tinggi dibandingkan
yang diajar dengan
menggunakan model team
game tournament pada siswa
yang motivasi berprestasinya
tinggi,
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Lanjutan Tabel 5. Hasil Penelitian yang Relevan
No Penulis Judul Kesimpulan

(3) rata-rata hasil belajar IPS
Terpadu siswa yang diajar
dengan menggunakan model
pembelajaran think pair share
lebih rendah dibandingkan
yang diajar dengan
menggunakan model team
game tournament pada siswa
yang motivasi berprestasinya
rendah, (4) ada interaksi
antara model pembelajaran
kooperatif dengan motivasi
berprestasi mata pelajaran IPS
Terpadu terhadap hasil
belajar.

2. Royani Bahtiar,
(2010)

Hubungan Antara
Kecerdasan
Adversitas dan Sikap
Siswa Terhadap
Mata Pelajaran
Ekonomi Dengan
Prestasi Belajar
Ekonomi Siswa
Kelas X Negeri 15
Bandar Lampung.

Terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara
kecerdasan adversitas dengan
hasil belajar ekonomi siswa
kelas X SMA Negeri 15
Bandar Lampung tahun
pelajaran 2009/2010.
Berdasarkan hasil hitung
menunjukan koefisien r hitung
antara variabel X (kecerdasan
adversitas) dengan variabel Y
(hasil belajar) mencapai 0,549
dan r tabel sebesar 0.193 atau r
hitung > r tabel.

3. Zulfatun Nisa,
(2014)

Efektivitas Model
Pembelajaran Time
Token Arrends dan
Direct Intruction
Terhadap Hasil
Belajar Kognitif
Kimia Siswa Kelas
X Semester 2 SMS
Negeri 1
Banguntapan.

Nilai rata-rata post test hasil
belajar  kognitif  kelas A yang
menerapkan model
pembelajaran kooperatif  time
token arrends adalah sebesar
82,02 dan dapat menuntaskan
siswa sebanyak >70% dari 29
siswa dalam  kelas. Nilai rata-
rata post test hasil belajar
kognitif kelas B yang
menerapkan model
pembelajaran direct Intruction
adalah sebesar 77,13 dan tidak
dapat menuntaskan <75% dari
30 siswa dalam kelas
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Lanjutan Tabel 5. Hasil Penelitian yang Relevan
No Penulis Judul Kesimpulan
4. Sindi Karina, (2014) Efektivitas

Keterampilan Siswa
pada Pelajaran IPS
Terpadu yang
Pelajarannya
Menggunakan
Model Time Token
Arrends dan STAD
pada Siswa SMP
Negeri 22 Bandar
Lampung

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe
TTA lebih efektif
dibandingkan model
pembelajaran kooperatif
STAD dalam meningkatkan
keterampilan sosial siswa.

5. Diyan Intan
Mutukha, (2013)

Meningkatkan Hasil
Belajar Matematika
dengan
Menggunakan
Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Auditory
Intellectually
Repetition di Kelas
X SMA Negeri 1
Tigalingga

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebelum pemberian
tindakan pengajaran diperoleh
nilai rata-rata siswa 62,47
dengan ketuntasan klasikal
37,5% setelah pemberian
tindakan pengajaran dengan
model kooperatif kooperatif
tipe auditory intellectually
repetition, nilai rata-rata siswa
tes hasil belajar adalah 78,6
dengan tingkat ketuntasan
klasikal 87,5%. Ini berarti
melalui pembelajaran
kooperatif kooperatif tipe
auditory intellectually
repetition dapat meningkatkan
hasil belajar siswa khususnya
pada pokok bahasan
persamaan kuadrat dikelas
SMA Negeri 1 Tigalingga
T.A 2012/2013.

6. Saraswati, (2014) Penerapan Model
Pembelajaran
Auditory
Intellectually
Repetition dengan
Pendekatan
Contectual Teaching
And Learning
Dengan
Meningkatkan
Kemampuan
Komunikasi dan

Hasil penelitian menunjukkan
peningkatan kemampuan
komunikasi dan prestasi
belajar matematika siswa,
dapat dilihat dari: 1)
kemampuan siswa
mengajukan pertanyaan
sebelum tindakan 12,21% dan
setelah tindakan 54,54%, 2)
kemampuan siswa menjawab
pertanyaan sebelum tindakan
13,2% dan setelah tindakan
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LanjutanTabel 5. Hasil Penelitian yang Relevan
No Penulis Judul Kesimpulan

Prestasi Belajar
Matematika ada
Siswa Kelas X
Semester Genap
Jurusan Pemasaran
SMK Batik 1
Surakarta

60,6%, 3) kemampuan siswa
bekerja sama dalam kelompok
sebelum tindakan 15,15% dan
setelah tindakann 69,69%, 4)
kemampuan siswa
mengeluarkan ide matematika
secara tertulis sebelum
tindakan 21,21% dan setelah
tindakan 75,75%, 5) prestasi
belajar siswa sebelum
tindakan 15,15% da setelah
tindakan 60,6%. Penelitian
iini menyimpulkan bahwa
penerapan model
pembelajaran auditory
intellectually repetition
dengan pendekatan contectual
teaching and learning dalam
pembelajaran matematika
dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi dan
preatasi belajar siswa pada
pokok bahasan persamaan dan
pertidaksamaan linier dan
persamaan kuadrat.

C. Kerangka pikir

Penerapan model pembelajaran yang tepat pada materi pelajaran akan membantu

siswa dalam menunjang keberhasilan. Guru di sekolah masih banyak yang

menggunakan metode langsung. Guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran

(teacher centered) sehingga siswa menjadi pasif dan kreativitasnya terbatas.

Namun, adanya model-model pembelajaran yang mulai digunakan membuat

siswa kreatif dan aktif dalam mengikuti pelajaran dan menjadi termotivasi dalam

mencapai keberhasilan. Terdapat banyak model pembelajaran, tetapi penelitian ini

hanya membandingkan model pembelajaran auditory intellectually and repetition

(AIR) dan time token arrends (TTA).
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Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe AIR dan model pembelajaran kooperatif TTA.

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

siswa melalui penerapan model pembelajaran tersebut. Variabel moderator dalam

penelitian ini adalah kecerdasan adversitas. Untuk merumuskan hipotesis, maka

perlu dilakukan argumentasi sebagai berikut.

a. Perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang menggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe AIR dan TTA.

Kedua model pembelajaran ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-

masing namun juga memiliki kesamaan yaitu menuntut siswa agar berfikir

kritis dan mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, sehingga

guru dalam menerapkan model pembelajaran ini hanya bersifat sebagai

moderator.

Model pembelajaran AIR merupakan model pembelajaran kooperatif.
Dimana dalam pelaksanaannya menurut Meirawati dalam Humaira (2012: 21-
22) sebagai berikut.
1) Tahap Auditory

a) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil.
b) Guru membagikan LKS (Lembar Kerja Siswa) kepada siswa untuk

dikerjakan secara kelompok.
c) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai

soal LKS yang kurang dipahami.
2) Tahap Intelectually

a) Guru membimbing kelompok belajar siswa untuk berdiskusi dengan
rekan dalam satu kelompok sehingga dapat menyelesaikan LKS.

b) Guru memberi kesempatan kepada beberapa kelompok untuk
mempresentasikan hasil kerjanya.

c) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya
dan mengemukakan pendapatnya.

3. Tahap Repetition
Memberikan latihan soal individu kepada siswa, sehingga model
pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk melatih  pendengaran dan
keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat (auditory),
memecahkan masalah secara kreatif (intellectually) dan mengingat
kembali tentang materi yang telah dipelajari (repetition).
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Menurut Riyanto (2010: 267), model pembelajaran TTA biasanya memiliki

ciri yaitu membagi siswa kedalam beberapa bagian(kelompok belajar) dan

dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Model

pembelajaran TTA ini dapat mendorong siswa untuk menyampaikan apa yang

ada difikirannya karena cukup banyak siswa yang malu menyampaikan

pendapatnya. Dengan adanya model pembelajaran TTA ini siswa yang

tadinya tidak aktif pun di tuntut untuk ikut berbicara menyampaikan

pendapatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan kedua

model pembelajaran tersebut peneliti menduga adanya perbedaan hasil belajar

antar siswa yang menggunakan model AIR dengan siswa yang diajar

menggunakan model TTA pada mata pelajaran ekonomi.

b. Hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe AIR lebih tinggi dibandingkan model TTA
pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.

Pada dasarnya model pembelajaran akan lebih diterapkan pada siswa yang

memiliki intelegensi dan motivasi yang tinggi. Penerapan model

pembelajaran AIR ini, dirasa sangat menantang bagi siswa yang memiliki

kecerdasanadversitas tinggi dimana guru membentuk kelompok dan

berdiskusi. Dimana pada kegiatan ini, siswa dapat saling menukar informasi

yang didapatnya dan siswa dapat mengeluarkan ide mereka secara verbal

sehingga siswa dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Setelah

selesai berdiskusi siswa mempersentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya

guru melakukan repetisi kepada seluruh siswa tetapi bukan secara
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berkelompok melainkan secara individu. Repetisi yaitu pengulangan yang

bermakna pendalaman, perluasan dan pemantapan seperti siswa dilatih

melalui pemberian tugas atau kuis.

Sedangkan TTA lebih ditujukan kepada kemandirian dan keaktifan peserta

didik. Dimana model pembelajaran ini, guru memberikan suatu permasalahan

yang berkaitan dengan pelajaran kepada siswa untuk dapat dipecahkan secara

kelompok lalu dipersentasikan secara individu.

Menurut Stoltz (2000: 23) bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan

adversitas tinggi akan mengarahkan segala potensi yang dimilikinya untuk

meraih “kesuksesan”, mereka selalu termotivasi untuk terus berusaha

menemukan peluangbaru. Mereka akan memaksimalkan kemampuannya

untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya termasuk memanfaatkan

setiap peluang yang tersedia. Ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan

adversitas tinggi adalah mereka lebih menyukai tantangan dan memandang

masalah bukan sebagai kesulitan, melainkan sebagai tantangan untuk meraih

kesuksesan.

Semakin besar kecerdasan adversitas yang dimiliki seseorang, maka akan

semakin kuat untuk bertahan menghadapi kesulitan dan terus berkembang

dengan mengaktualisasikan seluruh potensi. Sehingga siswa yang memiliki

AQ tinggi akan merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan yang diberikan

guru. Sehingga peneliti menduga model pembelajaran kooperatif tipe AIR

lebih baik diterapkan dalam pembelajaran ekonomi dibandingkan model TTA

pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.
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c. Hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe AIR lebih rendah dibandingkan TTA pada
siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah.

Model pembelajaran AIR lebih efektif jika diterapkan dalam belajar

mengajar, dengan menggunakan model pembelajaran AIR ini siswa akan

lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru, dimana model ini

bermakna pemahaman, perluasan dan pemantapan diakhir belajar dengan

diberikan tugas atau kuis.

Menurut Riyanto (2010: 267), model pembelajaran TTA memiliki ciri yaitu

membagi siswa kedalam beberapa bagian (kelompok belajar) dan dibentuk

dengan siswa kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Setelah itu, siswa diberi

kupon berbicara yang dibatasi oleh waktu bicara selama 15-30 detik tiap

peserta didik.

Menurut Stoltz (2004: 18), kecerdasan adversitas rendah disebut quitters

artinya orang-orang yang berhenti. Mereka menghentikan pendakian dan

menolak kesempatan yang diberikan oleh gunung. Mereka mengabaikan,

menutupi atau meninggalkan dorongan inti yang manusiawi untuk mendaki

dan meninggalkan banyak hal yang ditawarkan oleh kehidupan. Oleh karena

itu terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran AIR dan TTA pada siswa yang memiliki

kecerdasan rendah.



35

d. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan adversitas
tinggi dan kecerdasan adversitas rendah terhadap hasil belajar mata
pelajaran ekonomi.

Desain penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh dua model

pembelajaran yaitu model AIR dan TTA terhadap hasil belajar. Ada pengaruh

yang berbeda dari adanya perbedaaan perlakuan pada tingkat kecerdasan

adversitas yang berbeda. Peneliti menduga model pembelajaran AIR dengan

tahapan-tahapan pembelajarannya lebih efektif meningkatkan hasil belajar

siswa pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi. Sedangkan

model pembelajaran TTA lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah. Sehingga ada interaksi

antara model pembelajaran dengan kecerdasan adversitas terhadap hasil

belajar mata pelajaran ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas model pembelajaran tipe AIR dan TTA pada siswa

yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi atau rendah akan mempengaruhi

hasil belajar ekonomi siswa. Maka, dapat digambarkan paradigma penelitian

sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Hasil Belajar Ekonomi

ClimbersQuittersClimbers Quitters

Model Pembelajaran

Auditory Intellectually and
Repetition

Time Token Arrends

Tingkat Kecerdasan
Adversitas

Tingkat Kecerdasan
Adversitas
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D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaanhasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe AIR dibandingkan yang

pembelajarannyamenggunakan model TTA.

2. Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe AIR lebih tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan model TTA

pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.

3. Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe AIR lebih tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan model TTA

pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah.

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan adversitas pada

hasil belajar mata pelajaran ekonomi.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian

Jenis-jenis penelitian yang dapat digunakan dalam mengatasi persoalan dalam

pembelajaran begitu beragam diantaranya adalah penelitian tindakan kelas,

penelitian deskriptif, penelitian korelasi dan penelitian eksperimen. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan

eksperimen.

Penelitian dengan pendekatan eksperimen yaitu suatu penelitian yang digunakan

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang

terkendali. Variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen

dapat dikontrol secara tepat (Sugiyono,2013: 7). Metode eksperimen dibedakan

menjadi dua, yaitu eksperimen murni (true eksperimen) dan eksperimen semu

(quasi experimen). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

eksperimen semu.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu yaitu jenis penelitian yang

tidak memungkinkan untuk mengontrol dan memanipulasi semua variabel yang

relevan secara penuh.

Desain penelitian eksperimen yang digunakan adalah desain faktorial.Menurut

Sugiyono (2013: 113) desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true
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experimental (eksperimen yang betul-betul) yaitu dengan memperhatikan

kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan (variabel

independen) terhadap hasil (variable dependen). Desain faktorial memiliki tingkat

kerumitan yang berbeda-beda. Desain faktorial dalam penelitian ini adalah yang

paling sederhana yaitu 2 kali 2 (2 x 2). Dalam desain ini variabel yang belum di

manipulasi model pembelajaran AIR disebut variabel eksperimental (X1),

sedangkan model pembelajaran TTA adalah variabel bebas yang disebut variabel

kontrol (X2) dan variabel ketiga disebut variabel moderator yaitu kecerdasan

adversitas yang dibagi menjadi tingkatan (rendah dan tinggi).

1. Desain Eksperimen

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi eksperimental desain)

dengan pola treatment by level design. Desain ini memberikan dasar-dasar

pengamatan stratifikasi yang lebih baik. Kita sadari bahwa pada setiap

kelompok/ kelas selalu dijumpai adanya siswa yang masuk kelompok tinggi

dan rendah, ada siswa-siswa yang pandai dan kurang pandai, maka melalui

desain ini stratifikasi itu perlu mendapat perhatian dalam menentukan

kelompok kontrol dan eksperimen. Untuk itu, dalam persiapan eksperimen,

peneliti harus menentukan dua kelompok yang di dalamnya terdistribusi

siswa yang berkemampuan yang seimbang. Pada variabel moderator

(kecerdasan adversitas) digunakan pola treatment by level design karena

dalam hal ini hanya model pembelajaran yang diberi perlakuan terhadap hasil

belajar.

Bentuk penelitian ini banyak digunakan dibidang ilmu pendidikan atau

penelitian lain, subjek yang diteliti adalah manusia (Sukardi,2003: 16).
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Random sampling digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini.

Ada dua kelas yang akan digunakan dalam pengujian ini, dimana kelas XI

IPS 3 (sebelas IPS tiga) melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan

pembelajaran AIR sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas XI IPS  4

(sebelas IPS empat) melaksanakan pembelajaran dengan model TTA sebagai

kelas kontrol. Didalam kela seksperimen maupun kelas kontrol terdapat siswa

yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi dan rendah.

Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 6. Desain Penelitian
Model
Pembelajaran

(A)

Kecerdasan Adversitas
(B)

Auditory
Intellectually and

Repetition

Time Token
Arrends

Rendah Hasil Belajar
Ekonomi

Hasil Belajar
Ekonomi

Tinggi Hasil Belajar
Ekonomi

Hasil Belajar
Ekonomi

2. Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui jumlah

kelas yang menjadi populasi kemudian digunakan sebagai sampel dalam

penelitian.

b. Menetapkan sampel penelitian yang dilakukan dengan teknik cluster

random sampling.

c. Memberikan tes awal/ pree test pada semua subyek berkenaan dengan

variable dependen.

d. Memberikan perlakuan berbeda antar kelas eksperimen.
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e. Pertemuan pada kedua kelas sama yaitu tiga kali pertemuan.

f. Melakukan tes evaluasi/ post test pada ketiga kelompok subjek untuk

mengetahui tingkat kondisi subjek yang berkenaan dengan variabel

independen.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri

1 Seputih Surabaya tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari empat kelas

dengan jumlah siswa 125.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster

random sampling. Menurut Arikunto (2010: 130), apabila subyeknya kurang

dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya menjadi penelitian

populasi. Sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak empat kelas

yaitu kelas yaitu kelas XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3 dan XI IPS  4. Hasil

teknik cluster random sampling diperoleh kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4

sebagai sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah kelas XI

IPS 3 dan XI IPS 4, kelas XI IPS 3 berjumlah 30 siswa dan kelas XI IPS 4

berjumlah 30 siswa dimana pada kelas XI IPS 3 akan diterapkan model

pembelajaran tipe AIR yang diklasifikasikan menjadi tinggi dan rendah.

Kelas XI IPS 4 akan digunakan model pembelajaran TTA yang

diklasifikasikan menjadi tinggi dan rendah.
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C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas

(independent), variabel terikat (dependent) dan variabel moderator.

1. Variabel bebas (independent)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua model pembelajaran yaitu

model pembelajaran AIR sebagai kelas eksperimen dilambangkan dengan

(X1). model pembelajaran TTA sebagai kelas kontrol dilambangkan dengan

(X2).

2. Variabel terikat (dependent)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi (Y) dengan

kelas eksperimen yang dilambangkan dengan (X1) dan kelas kontrol yang

dilambangkan dengan (X2).

3. Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau

memperlemah) hubungan antara variabel bebas atau variabel terikat.

Kecerdasan adversitas diduga mempengaruhi (memperkuat atau

memperlemah) hubungan antara model pembelajaran dengan hasil belajar

ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran AIR dan TTA.

D. Definisi Konseptual Variabel

1. Hasil Belajar

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3), hasil belajar merupakan hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.
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2. Model Pembelajaran Auditory Intelectually and Repetition (AIR)

Menurut Suherman dalam Humaira (2012: 18), pembelajaran AIR ini

menganggap bahwa akan efektif apabila memperhatikan tiga hal tersebut.

Auditory yang berarti bahwa indera telinga digunakan dalam belajar dengan

cara mendengarkan, menyimak, berbicara, persentasi, argumentasi,

mengemukakan pendapat dan menanggapi. Intelectually yang berarti bahwa

kemampuan berpikir perlu dilatih melalui latihan bernalar, mencipta,

memecahkan masalah, mengkonstruksi dan menerapkan. Repetition yang

berarti pengulangan, agar pemahaman lebih mendalam dan lebih luas, siswa

perlu dilatih melalui pengerjaan soal dan pemberian tugas atau kuis.

3. Model Pembelajaran Time Token Arends (TTA)

Model pembelajaran TTA adalah salah satu pendekatan struktural dalam

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi

siswa dan meningkatkan perolehan hasil akademik adalah pembelajaran

kooperatif TTA. Tipe pembelajaran ini, dimaksudkan sebagai alternatif untuk

mengajarkan keterampilan sosial yang bertujuan untuk menghindari siswa

mendominasiatau siswa diam sama sekali dan menghendaki siswa saling

membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan

kooperatif daripada individu.

4. Kecerdasan Adversitas

Paul G Stotz memperkenalkan gagasan kecerdasan baru yaitu kecerdasan

adversitas (Adversity Quotient), dimana setiap kesulitan merupakan

tantangan, setiap tantangan merupakan suatu peluang dan peluang harus

disambut (Stoltz,2000: 7). Maka dapat dikatakan bahwa kecerdasan
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adversitas adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan dan

merubah kesulitan menjadi tantangan untuk meraih kesuksesan.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Hasil belajar ekonomi diperoleh siswa setelah menempuh proses belajar

dalam bentuk angka atau skor. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan

tes pada siswa (soal dapat dilihat pada lampiran 15). Pengukuran variabel

dengan melihat tingkat besarnya hasil tes mata pelajaran ekonomi yang

dilaksanakan diakhir program belajar-mengajar. Tingkat besarnya hasil tes

formatif mata pelajaran ekonomi dilihat dari nilai standar disekolah yaitu 70.

Tabel 7. Definisi Operasional Variabel
Variabel Indikator Pengukuran Skala

Hasil belajar
ekonomi

Hasil tes formatif
ekonomi

Tingkat besarnya hasil
tes formatif mata
pelajaran ekonomi

Interval

2. Kecerdasan adversitas adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi

kesulitan dan merubah kesulitan tersebut menjadi tantangan untuk meraih

kesuksesan. Berikut indikator penilaian kecerdasan adversitas siswa.

a. Control (Kendali): tingkat kendali siswa yang dirasakan terhap peristiwa

yang menimbulkan kesulitan.

b. Origin (asal usul) dan Ownership (pengakuan) Or: Pengakuan terhadap

asal usul adanya kesulitan. Ow: Pengakuan terhadap terjadinya kesulitan

c. Reach (Jangkauan): Anggapan siswa akan berapa peristiwa kesulitan

tersebut akan berlangsung

d. Endurance (Daya Tahan): Pengakuan siswa akan sejauh mana kesulitan

dianggap akan menjangkau kebagian-bagian lain dari kehidupan
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Untuk mengukur tingkat besarnya kecerdasan adversitas siswa menggunakan

hasil angket (dapat diihat pada lampiran 5) yang dihitung dengan uji

adversity response profile (dapat dilihat pada lampiran 7) dimana skor 0-59

adalah kecerdasan adversitas rendah, 95-134 adalah kecerdasan adversitas

sedang, dan 166-200 adalah kecerdasan adversitas tinggi.

Tabel 8. Definisi Operasional Variabel
Variabel Indikator Pengukuran Skala

Kecerdasan
Adversitas

1. Control (Kendali.
2. Origin (asal usul) dan

Ownership (pengakuan)
3. Reach (Jangkauan)
4. Endurance (Daya Tahan)

Tingkat besarnya
hasilangket/
koesioner(ARP)

Interval
dengan
pendekatan
rating scale

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Adversity Response Profile (Skala Kecerdasan Adversitas)

Untuk mengukur seberapa besar ukuran kecerdasan adversitas dihitung lewat

uji ARP (Adversity Response Profile). Terdapat sejumlah pertanyaan yang

kemudian dikelompokkan kedalam unsur Control (C), Origin (OR),

Ownership (Ow), Reach (R) dan Endurance (E) atau dengan akronim

CO2RE. Nilai yang diberikan adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, dari sini baru kemudian

akan didapat skor AQ, dimana skor (0-59) adalah AQ rendah, (95-134) adalah

AQ sedang dan (166-200) adalah AQ tinggi. Skor (60-94) adalah kisaran

untuk peralihan dari AQ rendah ke AQ sedang dan kisaran (135-165) adalah

peralihan AQ sedang ke AQ tinggi. Mengukur AQ dapat memperhatikan

huruf C, Or, Ow, R atau E disamping setiap pertanyaan tempat siswa

melingkari jawabannya. Ada yang memiliki tanda plus dan ada yang memiliki

tanda minus. Karena lebih memperhatikan respon-respon siswa terhadap
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kesulitan, siswa hanya akan memberikan nilai jawaban-jawaban yang

bertanda minus disampingnya.

Tabel 9. Penilaian Kecerdasan Adversitas
Peristiwa C- Or- Ow- R E- 1. Secara vertikal jumlah skor

1 Or dan Ow anda.
2 Masukkan kedalam kotak-
3 Kotak
4
5 1. Tambahkan jumlah Or dan
6 Ow anda untuk mendapatkan
7 angka O2

8 Masukkan kedalam kotak O2

9
10 2. Secara terpisah hitunglah C,
11 R dan E anda dengan men-
12 Jumlahkan angka-angka pada
13 pada setiap kolom
14 Masukkan hasilnya kedalam
15 setiap kolom yang tepat
16
17 3. Mulai dari kiri-kanan,
18 Jumlahkan angka-angka C, O,

19 R dan E anda untuk men-
20 dapatkan AQ keseluruhan.
21 Masukkan ketiganya ke-
22 Dalam segitiga bawah

=

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung

tentang kegiatan proses belajar dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Seputih

Surabaya.

C E-RO2

OwOr

AQ
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3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal atau berupa variabel yang

berisi catatan, agenda, notulis dan lainnya.

4. Teknik Tes

Penelitian ini menggunakan post test. Tujuan post test adalah untuk

mengetahui sampai dimana pencapaian siswa terhadap bahan pembelajaran

(pengetahuan dan keterampilan) setelah mengalami suatu kegiatan belajar.

Bentuk tes adalah pilihan ganda yang berjumlah 25 butir soal yang masing-

masing soal terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D, E. Jawaban benar

diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0.

5. Angket/ Kuisioner

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mendapatkan data tentang

kecerdasan adversitas yang dimiliki setiap siswa. Angket berjumlah 30 item

dengan pengukuran skala interval 5-1 dengan pendekatan rating scale yaitu

mulai dari rentang yang sangat positif sampai dengan rentang yang sangat

negatif.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes. Instrumen tes diberikan pada akhir

sesudah eksperimen dilakukan (post test) yang bertujuan untuk mengukur hasil

belajar ekonomi.

1. Uji Validitas Instrumen

Arikunto (2013: 58) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang

menunjang tingkat validitas atau kesahihan suatu instrument. Sebuah
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instrumen dikatakan valid, apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur

dan dapat mengungkapkan data dari variabel.

Penelitian Uji Validitas ini menggunakan rumus := ∑ − {∑ } {∑ }{ ∑ − (∑ )} { ∑ – {∑ }
Keterangan

rxy : Koefisien korelasi antara wariabel X dan Y

X : Skor Item

Y : Skor Total

N : Banyaknya Objek (jumlah sampel yang diteliti)

Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel dengan a = 0,05 maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel maka alat

tersebut tidak valid.

Berdasarkan kriteria pengujian di atas, hasil penelitian uji coba angket

terdapat 30 pernyataan yang valid dari 30 pernyataan. Hasil pengujian uji

coba hasil belajar terdapat 25 item yang valid dari 25 item soal. Hasil uji coba

dapat dilihat pada lampiran 18 dan 19.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat

dipercaya atau diandalkan. Suatu tes dapat dikatakan reliabel (taraf

kepercayaan) yang tinggi, jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang

tetap. Jadi, reliabilitas tes adalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya
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berubah-ubah dan perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti

(Arikunto,2007: 86).

Penelitian Uji Reliabilitas ini menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu :

r11 = − ( )( )( )
Keterangan

R11 = Reabilitas Instrumen

Mt = Skor Tiap-tiap Item

N = Banyaknya Butir Soal

St2 = Varian Total

(Arikunto,2007 : 109)

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kriteria korelasi yang besarnya:

Tabel 10. Tingkat Besarnya Koefisien Korelasi
No Nilai riil Keterangan
1. 0,00 sampai 0,20 Sangat Rendah
2. 0,21 sampai 0,40 Rendah
3. 0,41 sampai 0,60 Cukup
4. 0,61 sampai 0,80 Tinggi
5. 0,81 sampai 1,00 Sangat Tinggi

Kriteria pengujian reliabilitas dengan rumus Alpha adalah apabila rhitung >

rtabel, dengan taraf signifikan 0,05 maka alat ukur tersebut reliable tetapi

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

Berdasarkan kriteria pengujian reliabilitas di atas, hasil penelitian uji coba

hasil belajar didapat sebesar 0,41 atau dapat dikatakan cukup. Hasil uji coba

reliabilitas  dapat dilihat pada lampiran 19.
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3. Taraf Kesukaran

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

sukar.Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut

indeks kesukaran (difficulty index).

Untuk menguji taraf kesukaran soal tes yang digunakan dalam penelitian ini

digunakan rumus.

P = B
JS

Keterangan

P = Indeks Kesukaran

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal yang benar

JS = Jumlah keseluruhan siswa yang mengkutai tes

Menurut Arikunto (2013: 210) klasifikasi kesukaran:

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

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

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

Berdasarkan kriteria pengujian taraf kesukaran di atas, indeks kesukaran butir

soal dalam bentuk pilihan jamak dengan jumlah soal sebanyak 25 butir yang

diikuti oleh 20 testee yaitu 2 soal dalam kategori mudah dan 23 soal dalam

kategori sedang. Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran 23.
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4. Daya Beda

Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus:

D = - = PA - PB

Keterangan

D = Daya Beda Soal

J = Jumlah Peserta Tes

JA = Banyaknya  Peserta Kelompok Atas

JB = Banyaknya  Peserta Kelompok Bawah

BA = Banyaknya  Peserta Kelompok Atas yang  Menjawab

Soal Benar

BB = Banyaknya  Peserta Kelompok Bawah  yang Menjawab

Soal Benar

PA= = Proporsi Kelompok Atas yang Menjawab Benar

Pa= = Proporsi Kelompok Bawah yang Menjawab Benar

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

Berdasarkan kriteria pengujian daya beda di atas, hasil uji coba soal daya

beda didapat 8 soal termasuk dalam kategori jelek, 13 soal termasuk dalam

kategori cukup dan 4 soal termasuk dalam kategori baik  Hasil uji coba soal

daya beda dapat dilihat pada lampiran 20.
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H. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji liliefors. Berdasarkan sampel yang akan diuji

hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya.

Lo = F (Zi) – S (Zi)

Keterangan:

Lo = Harga mutlak terbesar

F (Zi) = Peluang angka baku

S (Zi) = Proporsi angka baku

(Sudjana, 2005: 466)

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi 0,05

maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya.

2. Uji Homogenitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk

mengetahui apakah data berasal dari populasi yang homogen atau tidak.

Untuk menguji homogenitas data digunakan uji levene statistic, dimana

dinyatakan data homogen apabila nilai signifikansi > nilai alpha yang

digunakan yaitu 5%.

Ho : Data populasi bervarians homogeny

Ha : Data populasi tidak bervarians homogeny
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I. Teknik Tes

1. t – test Dua Sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t – test yang dapat digunakan utuk pengujian

hipotesis komparatif dua sampel independent yakni rumus separated varian

dan polled varian.

t =

( Separated Varian)

t = ( ) ( )
(Polled Varian)

Keterangan :

X1 = Rata-rata Hasil Belajar Ekonomi Siswa yang Menggunakan Model

Pembelajaran AIR

X2 = Rata-rata Hasil Belajar Ekonomi Siswa yang Menggunakan Model

Pembelajaran TTA

S2 = Varian Total Kelompok 1

S2 = Varian Total Kelompok 2

n1 =  Banyaknya Sampel Kelompok 1

n2 =  Banyaknya Sampel Kelompok 2
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Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu:

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

sama atau tidak.

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

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian.

Berdasarkan dua hal di atas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk

1) Memilih rumus t-test Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varian

homogen, maka dapat menggunakan rumus t-test baik sparated varian

maupun polled varian nuntuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk

yang besarnya  dk = n1 + n2–2.

2) Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen dapat digunakan rumus t-test dengan

poled varians, dengan dk = n1 + n2– 2.

3) Bila n1 = n2 dan varian tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test

dengan polled varian maupun sparated varian, dengan dk = n1– 1 atau

n2– 1, jadi dk bukan n1 + n2– 2.

4) Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen, untuk ini digunakan rumus t-test

dengan sparated 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.

2. Analisis Varians Dua Jalan

Anava atau analisis dua jalan yaitu sebuah teknik inferensial yang digunakan

untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan antara lain

untuk mengetahui antar variabel manakah yang mempunyai perbedaan secara
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signifikan dan variabel-variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain

(Arikunto,2011: 244-245).

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui tingkat

siginifikasi perbedaan dua model pembelajaran serta perbedaan kecerdasan

adversitas pada diri masing-masing siswa.

Tabel 11. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan
Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK FB P

Antara A JKA = Σ(Σ ) – (Σ )
A-1 (2)

Antara B JKB = Σ(Σ ) – (Σ )
B-1 (2)

Antara AB
(Interaksi) JKA = Σ(Σ ) – (Σ )

- JKA-JKB

DbA x dbB
(4)

Dalam (d) JK(d) = JKA- JKB –
JKAB

DbT x dbA –
DbB – dbAB

Total (T)
JKT = ΣX -

(Σ ) N-1 (49)

Keterangan:

JKT = Jumlah Kuadrat Total
JKA = Jumlah Kuadrat Variael A
JKB = Jumlah Kuadrat Variabel B
JK = Jumlah Kuadrat Interaksi Antara Variabel A dengan Variabel B
JK(d) = Jumlah Kuadrat Dalam
MKA = Mean Kuadrat Variabel A
MKB = Mean Kuadrat Variabel B
MKAB = Mean Kuadrat Interaksi Antara Variabel A dengan Variabel B
MK(d) = Mean Kuadrat Dalam
FA = Harga Fo Untuk Variabel A
FB = Harga Fo Untuk Variabel B
FAB = Harga Fo Untuk Variabel Interaksi Antara Variabel A dengan

Variabel B
(Arikunto,2007: 409)
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J. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian 4 hipotesis :

Rumus hipotesis 1 menggunakan rumus anava

Ho= Tidak ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe AIR dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model TTA pada siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 1 Seputih Surabaya.

Ha=  Ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe AIR dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model TTA pada siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 1 Seputih Surabaya.

Rumus hipotesis 2 menggunakan rumus anava

Ho= Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe AIR lebih tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan model

TTA pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi pada siswa

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya.

Ha= Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe AIR lebih tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan model TTA

Pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi pada siswa kelas XI

IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya.

Rumus hipotesis 3 menggunakan rumus anava

Ho= Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe AIR lebih rendah dibandingkan pembelajaran menggunakan

model TTA pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah pada
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siswa kelas XI IPS SMA Negeri1 Seputih Surabaya.

Ha= Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe AIR lebih rendah dibandingkan pembelajaran menggunakan model

TTA pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah pada siswa

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya.

Rumus hipotesis 4 menggunakan rumus anava

Ho = Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan

adversitas tinggi dan kecerdasan adversitas rendah pada hasil belajar mata

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya.

Ha = Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan adversitas

tinggi dan kecerdasan adversitas rendah pada hasil belajar mata pelajaran

ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Surabaya.

Adapun kriteria pengujian hipotesis, yaitu:

Tolak Ho Apabila Fhitung> Ftabel ; thitung> ttabel

Terima Ho Apabila Fhitung> Ftabel ; thitung> ttabel
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan

sebagai berikut.

1. Ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe AIR dibandingkan yang

pembelajarannya menggunakan model TTA.

2. Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe AIR lebih tinggi dibandingkan pembelajaran menggunakan  model TTA

pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.

3. Hasil belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe AIR lebih rendah dibandingkan pembelajaran menggunakan model TTA

pada siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah.

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan adversitas tinggi

dan kecerdasan adversitas rendah terhadap hasil belajar siswa
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka penuis dapat

menyarankan sebagai berikut.

1. Bagi guru, dapat menggunakan model-model pembelajaran kooperatif AIR,

TTA, STAD dan sebagainya dalam mengajar dengan memperhatikan kondisi

yang terkait dalam pembelajaran. Kompetensi guru sangatlah berpengaruh

terhadap hasil belajar. Guru harus mampu mengkombinasikan metode

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran yang akan

disampaikan pada setiap pertemuan.

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

adversitas dan komunikasikan dengan guru tentang cara belajar yang disukai,

sehingga guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai dan hasil belajarnya

pun bertambah baik.

3. Bagi siswa dengan tingkat kecerdasan adversitas tinggi, dianjurkan

menggunakan model pembelajaran kooperatif AIR. Sedangkan bagi siswa

dengan tingkat adversitas rendah, dianjurkan menggunakan model

pembelajaran kooperatif TTA. Tingginya hasil belajar siswa dengan

kecerdasan adversitas yang tinggi yang diajarkan menggunakan model

pembelajaran tipe AIR, dikarenakan model pembelajaran ini menekankan

pada tiga aspek yaitu; Auditory, Intelectually and Repetition. Auditory yaitu

belajar dengan mendengar, Intelectually yaitu belajar dengan berpikir dan

memecahkan masalah. Sehingga siswa yang memiliki kecerdasan adversitas

yang tinggi dapat bekerjasama, berinteraksi dan memecahkan masalah yang

diberikan oleh guru saat diskusi kelompok belajar. Tingginya hasil belajar
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siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah yang diajarkan

menggunakan model pembelajaran TTA dikarenakan model pembelajaran

TTA adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang mudah

diterapkan, melibatkan peran siswa baik secara kelompok atau individu.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian yang sama

seperti penelitian ini, diharapkan agar bisa menemukan permasalah yang

baru. Karena, masih banyak model-model pembelajaran dan faktor-faktor

yang mempengaruhi pembelajaran lainnya.
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