
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bagian ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Pembahasan hal-hal 

tersebut secara rinci akan dikemukakan berikut ini. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan pada zaman sekarang ini 

adalah mutlak diperlukan oleh setiap manusia. Karena melalui pendidikan 

akan tercipta generasi penerus bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dalam berbagai bidang demi kelangsungan hidupnya di masa 

depan. Melalui pendidikan juga akan tercipta manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap, mandiri, produktif, serta memiliki rasa tanguung jawab yang tinggi. 

 

Keberhasilan dan kemajuan pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh 

lapisan masyarakat baik guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Permasalahan 

yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu 

pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Tinggi atau rendahnya 



mutu pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan dalam mencapai ketuntasan 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah, baik di ranah kognitif 

maupun ranah lainnya. Berhasil tidaknya pencapaian ketuntasan hasil belajar 

tersebut dipengaruhi oleh bagaimana proses belajar mengajar di sekolah 

berlangsung. Proses pembelajaran yang baik dapat terjadi apabila didukung 

oleh perencanaan pembelajaran yang matang sebelum dilakukannya kegiatan 

pembelajaran, seperti mempersiapkan perangkat pembelajaran, pemilihan 

strategi mengajar yang tepat, penggunaan media yang sesuai, penggunaan 

model pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran. Dilakukannya 

perencanaan pembelajaran yang matang diharapkan dapat mempermudah 

siswa dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan 

demikian hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi baik pula. 

 

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi proses belajar 

mengajar yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Menurut Slameto (2010: 54), faktor internal adalah faktor yang ada 

di dalam individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang berada di luar individu. Faktor internal mencakup faktor 

kesehatan, intelegensi, minat, bakat, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal 

mencakup faktor keluarga, metode mengajar guru, fasilitas sekolah, 

kurikulum, disiplin sekolah, dan lain-lain.  

 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan 

kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, serta perbaikan sarana dan 



prasarana pendidikan di sekolah. Namun, pada kenyataannya dari berbagai 

upaya tersebut belum dapat dirasakan peningkatan kualitas mutu pendidikan 

yang merata di Indonesia. Kondisi yang tidak jauh berbeda terlihat di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan melalui 

observasi dan wawancara dengan pihak sekolah di sana, diperoleh data hasil 

belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X yang tercatat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Ulangan Mid Semester Ganjil Siswa Kelas X SMA Negeri 3 

Bandar Lampung TP 2012/2013 

 

No Kelas Interval Nilai Jumlah 

Siswa 

Keterangan 

0-69 ≥70-100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

20 

25 

20 

26 

18 

16 

22 

10 

13 

18 

13 

22 

24 

18 

30 

38 

38 

39 

40 

40 

40 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal yang 

ditetapkan 

sekolah adalah 

7.00  

Jumlah Siswa 

Presentase 

147 

55,47% 

118 

44,53% 

265 

100% 

 

 Sumber: Guru mata pelajaran ekonomi SMA N 3 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa hasil belajar ekonomi siswa 

masih tergolong rendah, siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) yang berlaku di SMA Negeri 3 Bandar Lampung yaitu sebesar 70 

hanya 118 orang siswa atau hanya 44,53%. Menurut pendapat Djamarah 

(2002: 128) apabila persentasi siswa tuntas belajar kurang dari 65%, maka 

persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. 

Ini berarti hasil belajar ekonomi siswa kelas X di SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung tergolong rendah. 



Rendahnya hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X diduga disebabkan oleh 

beberapa faktor. Dilihat dari keadaan gedungnya yang baru saja selesai di 

renovasi, gedung SMA Negeri 3 Bandar Lampung sudah dapat dikatakan baik 

dan memadai. Terlihat dari lengkapnya fasilitas yang dapat mendukung 

pembelajaran, seperti 23 ruang kelas yang bersih dan nyaman, satu ruang 

perpustakaan, satu ruang laboratorium komputer, satu ruang laboratorium 

bahasa, satu ruang laboratorium fisika, satu ruang laboratorium biologi, 

lapangan olahraga, dan fasilitas untuk mengakses internet seperti WiFi, serta 

tersedia pula alat pembelajaran seperti 2 unit LCD dan 2 unit OHP. Berbagai 

fasilitas lengkap yang tersedia itu diharapkan dapat mendukung proses belajar 

mengajar yang baik sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

baik pula. Ini sesuai dengan pernyataan Slameto (2010: 69), bahwa alat 

pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan 

pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran 

dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju. 

Namun, pada kenyataannya fasilitas lengkap yang tersedia di SMA Negeri 3 

Bandar Lampung tidak berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh guru 

maupun siswa, sehingga proses belajar tidak berjalan dengan baik seperti yang 

diharapkan. Dalam kegiatan pembelajarannya guru tidak pernah menggunakan 

alat penunjang kegiatan pembelajaran seperti LCD maupun OHP. Padahal 

penggunaan alat pembelajaran seperti LCD dan OHP dapat menarik minat 

siswa untuk lebih memperhatikan materi pelajaran yang guru sampaikan. 

 

Selain kurangnya pemanfaatan fasilitas pembelajaran secara maksimal oleh 

guru, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih belum nampak. 



Para siswa jarang mengajukan pertanyaan, walaupun guru sering meminta 

agar siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas, dan kurangnya 

keberanian siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas menyebabkan 

suasana pembelajaran menjadi pasif. Tercatat dari 30-40 jumlah siswa yang 

berada dalam satu kelas, hanya 2-4 siswa saja yang aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini menunjukan bahwa keaktifan siswa dan aktivitas belajar 

di kelas dalam pembelajaran ekonomi masih tergolong sangat rendah. Padahal 

guru mengharapkan lebih banyak lagi siswa yang aktif, baik dalam bertanya 

maupun menjawab soal yang diberikan oleh guru. Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran menunjukan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah disampaikan oleh guru. 

 

Berdasarkan uraian di atas, rendahnya keaktifan dan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran diduga dipengaruhi oleh metode mengajar yang 

digunakan oleh guru. Dalam proses pembelajaran guru biasa megajar dengan 

meggunakan metode ceramah saja, sehingga proses pembelajaran bersifat 

teacher centered (berpusat pada guru). Ini menandakan bahwa dalam proses 

pembelajaran khususnya pelajaran ekonomi, sebagian besar tidak melibatkan 

siswa secara aktif, siswa hanya dijadikan objek bukan subjek. Akibatnya 

proses berfikir kritis dan kreatif siswa tidak berjalan seperti yang diharapkan. 

Penggunaan metode mengajar seperti ini kurang tepat apabila diterapkan pada 

kurikulum pendidikan saat ini. Untuk itu guru dituntut agar lebih kreatif dalam 

menerapkan metode mengajar di kelas, yaitu dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar.  



Salah satu metode mengajar yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di 

mana siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

mengerjakan dan memecahkan soal-soal diskusi demi mencapai tujuan 

bersama. 

Ini sesuai dengan pernyataan Etin dan Raharjo (2007: 4), yang mengatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

di mana siswa belajar dan bekerja dalam suatu kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang, dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selanjutnya, dikatakan pula, 

keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas 

anggota kelompok, baik secara individu maupun secara kelompok. 

 

 

Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif diharapkan terjadi 

peningkatan aktivitas belajar dikelas, siswa menjadi aktif dan mampu berfikir 

secara kritis dan kreatif dalam memecahkan persoalan berkaitan dengan materi 

yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu 

bekerjasama dan berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya di kelas. 

 

Sebenarnya metode pembelajaran kooperatif bukan merupakan hal baru bagi 

guru-guru di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Tercatat dari 74 guru mata 

pelajaran, sebanyak 14 guru termasuk di dalamnya guru mata pelajaran 

ekonomi pernah mendapatkan pelatihan model pembelajaran kooperatif. 

Sedangkan sebagian guru lainnya mengetahui model pembelajaran kooperatif 

melalui buku yang mereka baca dan ada juga yang tidak mengetahui sama 

sekali. Dengan adanya pelatihan seperti ini diharapkan guru mampu 

menerapkan model pembelajaran ini di kelas dengan baik. Namun, pada 

kenyataannya guru belum menerapkan model pembelajaran kooperatif di 



kelas. Hanya beberapa guru saja termasuk guru mata pelajaran ekonomi yang 

mengaku pernah menerapkannya, namun tidak berjalan dengan efektif. Hal ini 

dikarenakan kemampuan guru dalam mengonsep kegiatan pembelajaran yang 

kurang kreatif dan terbatas. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran guru 

kembali lagi kepada metode pembelajaran konvensional atau dengan metode 

yang biasa dan lazim digunakan oleh para pengajar sejak zaman dahulu yaitu 

metode ceramah yang kurang menarik bagi siswa. Metode tersebut merupakan 

metode lama karena pembelajaran berpusat pada guru dan komunikasi yang 

terjadi hanya satu arah, yaitu dari guru ke peserta didik. Hal ini menyebabkan 

siswa cenderung pasif dan lebih mudah jenuh. Tidak jarang guru hanya 

menyuruh siswa untuk mengerjakan LKS kemudian dikumpulkan. 

 

Inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan keaktifan siswa adalah dengan memerintahkan siswa untuk 

membaca buku terlebih dahulu beberapa menit tentang materi yang akan 

dibahas kemudian guru menanyakan informasi apa yang didapat dari kegiatan 

tersebut. Namun, masih terdapat kelemahan pada metode pembelajaran ini. 

Tidak adanya kontrol terhadap siswa, menyebabkan tidak semua siswa 

melaksanakan kegiatan yang dipertintahkan oleh guru tersebut. Hanya 

sebagian kecil saja bahkan hanya siswa tertentu saja yang berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. 

 

Metode belajar kelompok menjadi salah satu variasi lain yang sering 

diterapkan oleh guru. Dalam pembelajaran kelompok ini siswa dibagi dalam 

beberapa kelompok yang ditentukan secara sembarang. Misalnya, hanya 



berdasarkan urutan absen, urutan tempat duduk, atau bahkan siswa-siswa itu 

sendiri yang menentukan anggota kelompoknya. Tentunya pembagian 

kelompok dengan cara seperti ini tidaklah tepat, karena bisa saja dalam satu 

kelompok seluruh anggotanya adalah siswa-siswa yang pandai atau 

sebaliknya, atau dalam satu kelompok seluruh anggotanya adalah perempuan 

atau sebaliknya, dan bahkan dalam satu kelompok seluruh anggotanya 

merupakan teman dekat atau teman sepermainan saja. Pengelompokan siswa 

seperti ini tidaklah tepat, karena tidak dapat memacu proses berpikir siswa dan 

juga interaksi siswa dengan siswa lain tidak terjalin dengan baik. Selain 

mengenai pembagian kelompok, siswa juga mengalami kebingungan karena 

setelah berkumpul dalam kelompoknya, mereka diberi tugas berupa soal oleh 

guru untuk didiskusikan dan dikerjakan tanpa ada bimbingan dan pengarahan 

dari guru.  

 

Sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang kemudian berdampak pada pencapaian hasil belajar 

ekonomi yang lebih baik adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning). Dalam pembelajaran kooperatif, setiap 

anggota sama-sama berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan 

oleh semua anggota kelompok. Dalam konteks pengajaran, pembelajaran 

kooperatif sering kali didefinisikan sebagai pembentukan kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk bekerja sama dan 

saling meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswa-siswa lain.  

 



Pembelajaran kooperatif bergantung pada efektivitas kelompok-kelompok 

siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru diharapkan mampu membentuk 

kelompok-kelompok kooperatif dengan berhati-hati agar semua anggotanya 

dapat bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan pembelajarannya sendiri 

dan pembelajarn teman-teman satu kelompoknya. Masing-masing kelompok 

bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman-

teman satu anggota untuk mempelajarinya juga. Singkatnya, pembelajaran 

kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama 

dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Pembelajaran 

kooperatif umumnya melibatkan kelompok yang terdiri dari empat siswa 

dengan kemampuan akademis, jenis kelamin, serta suku dan ras yang berbeda-

beda jika memungkinkan. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam berpikir dan berinteraksi serta menciptakan 

pembelajaran yang lebih menyenangkan.  

 

Model pembelajaran kooperatif ada berbagai macam, yaitu pembelajaran 

kooperatif tipe Students Team Achievment Division (STAD), Jigsaw, Think 

Pair Share (TPS), Group Investigation (GI), Team Games Tournaments 

(TGT), Two Stay Two Stray (TSTS), dan Numbered Heads Together (NHT). 

Masing-masing tipe mempunyai langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan 

yang berbeda-beda. Guru hendaknya menggunakan metode yang bervariasi 

tergantung pada materi dan tujuan pembelajaran, agar siswa tidak jenuh dan 

tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan.  

 



Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membandingkan hasil 

belajar ekonomi siswa kelas X di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dengan 

menerapkan dua model pembelajaran kooperatif yaitu tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dan tipe Two Stay Two Stray (TSTS) pada dua kelas. 

Pemilihan kedua model pembelajaran tersebut karena dianggap mampu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

 

Pada dasarnya semua pembelajaran kooperatif menitikberatkan pada aktivitas 

siswa, termasuk tipe Numbered Heads Together (NHT) dan tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS). Pada dasarnya NHT merupakan varian dari diskusi kelompok. 

Teknis pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok. Namun ada 

yang membedakan, NHT adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi siswa secara optimal melalui kegiatan diskusi kelompok dan 

presentasi individu. Ini terlihat dari lngkah-langkah pembelajarannya yang 

dikemukakan oleh Huda (2011: 138) berikut ini. 

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor. 

2. Guru memberikan tugas/pertanyaan dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

3. Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap paling 

benar dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban 

tersebut. 

4. Guru memanggil salah satu nomor tanpa memberitahu terlebih dahulu 

nomor berapa yang akan dipanggil. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka. 

 

Penggunaan model pembelajaran tipe NHT ini dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban 

yang paling tepat, dan juga dapat meningkatkan semangat kerja sama siswa. 

Selain itu, dalam pembelajaran NHT terdapat tahap penomoran yang memacu 



siswa untuk memahami materi dan mengerjakan soal dengan sungguh-

sungguh. Guru menunjuk seorang siswa untuk mewakili kelompoknya dengan 

cara memanggil salah satu nomor tanpa memberi tahu terlebih dahulu nomor 

berapa yang akan dipanggil. Oleh karena itu, semua anggota kelompok harus 

mengetahui jawaban dari soal diskusi mereka. Apabila anggota kelompok 

dengan nomor yang dipanggil oleh guru mampu memberikan jawaban dengan 

benar maka nilai kelompok mereka pun menjadi baik. Cara ini menjamin 

keterlibatan semua siswa dan juga individual dalam diskusi kelompok 

sehingga dapat memacu semua anggota kelompok untuk memahami setiap 

materi, dan mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Siswa yang lebih 

pandai akan memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anggota 

kelompoknya yang lain sampai mengerti. Sedangkan siswa lainnya juga 

memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa memahami jawaban dari soal diskusi 

kelompoknya. Tidak hanya itu, siswa dengan kemampuan yang rendah akan 

memperoleh rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi ketika dia berhasil 

memberikan jawaban dengan benar. Dengan pembelajaran seperti ini 

diharapkan semua siswa dapat memahami materi dengan baik sehingga hasil 

belajar mereka pun akan meningkat. 

 

Demikian pula dengan pembelajaran kooperatif tipe Two Stray Two Stay yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan. Menurut Huda (2011: 140) Model 

pembelajaran kooperatif tipe ini memungkinkan setiap kelompok untuk saling 

berbagi informasi dengan kelompok-kelompok lain. Ini terlihat dari langkah-

langkah pembelajarannya yang dikemukakan oleh Huda (2011: 140-141) 

berikut ini. 



1. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan empat orang. 

2. Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat sebagaimana biasa. 

3. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. 

4. Setelah selesai, dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kepada 

kedua anggota kelompok lain. 

5. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas mensharing 

informasi dan hasil kerja mereka ke tamu mereka. 

6. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan 

melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. 

7. Setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan 

mereka semua. 

 

 

Berbeda dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, pada pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS siswa tidak hanya berdiskusi di dalam kelompoknya, 

tetapi diperbolehkan untuk berdiskusi dengan kelompok lain. Cara ini dapat 

memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi 

dengan kelompok lain. Pada saat anggota kelompok bertamu ke kelompok lain 

maka akan terjadi proses pertukaran informasi yang bersifat saling 

melengkapi, dan pada saat kegiatan dilaksanakan maka akan terjadi proses 

tatap muka antar siswa dimana akan terjadi komunikasi baik dalam kelompok 

maupun antar kelompok, sehingga siswa tetap mempunyai tanggung jawab 

perseorangan. Penggunaan model pembelajaran kooperatif TSTS akan 

mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari 

jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman.  

 

Dalam pembelajaran TSTS juga dapat melatih siswa dalam menyimak dan 

menyampaikan informasi dari dan kepada siswa lain. Dengan demikian, siswa 

pun belajar untuk menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti 

dalam menyampaikan informasi kepada siswa lainnya baik teman 



sekelompoknya ataupun tamunya, dan juga siswa dapat belajar menjadi 

pendengar yang baik. Dengan struktur pembelajaran seperti ini, maka semua 

siswa terlibat secara aktif, pemebelajaran yang berlangsung berpusat pada 

siswa sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, dan juga terdapat pembagian 

tugas yang jelas dalam kelompok.  

 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan 

Pembelajaran Numbered Heads Together dengan Pembelajaran Two Stay Two 

Stray Pada Siswa SMA Negeri 3 Bandar Lampung Tahun 2012/2013.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di lokasi penelitian sebagai 

berikut. 

1. Pemanfaatan fasilitas dan alat pembelajaran belum dimaksimalkan 

penggunaannya oleh guru. 

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru (Teacher Centerd). 

3. Metode konvensional masih banyak digunakan dan disukai oleh guru. 

4. Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi 

guru, namun guru masih jarang dan belum terbiasa menggunakannya. 

5. Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran masih rendah. 

6. Hasil pembelajaran ekonomi masih tergolong rendah. Hal ini tampak dari 

tidak tercapainya hasil ketuntasan belajar. 

 



C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian perbandingan antara 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dengan tipe Two Stay Two Stray. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Adapun masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada siswa kelas X SMA Negeri 3 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Metode pembelajaran manakah yang lebih efektif antara model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan hasil belajar ekonomi yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 



2. Untuk mengetahui model pembelajaran manakah  yang lebih efektif  

antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan  model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan serta teori 

yang sudah diperoleh melalui penelitian sebelumnya. 

b. Menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian yang 

menekankan pada penerapan model pembelajaran yang berbeda pada 

mata pelajaran ekonomi. 

2. Secara Praktis 

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

rujukan yang bermanfaat untuk perbaikan mutu pembelajaran. 

b. Bagi Guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang 

berbagai alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar ekonomi siswa. 

c. Bagi Siswa, sebagai bahan pijakan untuk peningkatan hasil belajar 

melalui model pembelajaran yang melibatkan siswa secara optimal. 

 

 

 

 

 

 



G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek peneltian ini adalah siswa kelas X semester genap. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 


