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Oleh 

 

NOVIEA SETYOWATI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan keterampilan sosial siswa 

menggunakan model pembelajaran two stay two stray dan group investigation 
dengan memperhatikan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa kelas VII 

di SMP Negeri 3 Jati Agung. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa 
kelas VII SMP Negeri 3 Jati Agung yang berjumlah 160 orang dan sampel 64 

responden yang ditentukan dengan menggunakan simple random sampling. Teknik 
analisis dengan menggunakan Anova Dua Jalan dan T-test Dua Sampel 

Independen. Subjek penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri Jati Agung. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah desain 
faktorial. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara model pembelajaran two stay two stray dan group investigation dengan 
memperhatikan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa. 

 
 

Kata kunci: group investigation, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, keterampilan sosial, two stay two stray. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Peran pendidikan sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kelangsungan 

kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pendidikan merupakan suatu proses 

usaha untuk dapat membentuk manusia yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, 

bertanggung jawab dan terampil, sehingga dengan mendapatkan pendidikan 

dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana sesuai dengan tujuan Negara 

Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

kempat. Pentingnya pendidikan selanjutnya adalah menciptakn insan yang 

berkualitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan yang lebih 

baik. Sekolah adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

untuk mendidik, melatih dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa 

untuk dapat mengarah  pada tujuan pendidikan.  

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan ahklak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
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Peran pendidikan dalam menciptakan individu berkualitas merupakan hal yang 

penting. Oleh karena itu, dunia pendidikan memerlukan sebuah inovasi yang 

baru, yang sesuai dengan seiringnya perkembangan pengetahuan dan teknologi 

tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial. Guru dalam hal penilaian hasil belajar 

harus senantiasa memilki sebuah prinsip dasar, diantaranya adalah aspek 

kognititif, afektif dan psikomotorik. Seperti yang dikemukakan oleh Benjamin 

S. Bloom (Asep Jihad 2012: 14) menyatakan bahwa, ada tiga ranah (domain) 

hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

 

Dimana domain kognitif itu mencakup kecerdasan pengetahuan, domain 

afektif meliputi sikap dan nilai atau kecerdasan emosional dan domain 

psikomotorik meliputi keterampilan atau kecerdasan kinestetik, visual-spasial, 

sehingga tercapai tujuan dari ketiga ranah tersebut secara seimbang dalam arti 

siswa harus memiliki sikap dan keterampilan tidak hanya dituntut pintar dalam 

ilmu pengetahuan saja. Namun saat ini banyak guru yang memperhatikan hasil 

belajar berdasarkan ranah kognitif saja dan kurang memperhatikan dari ranah 

afektif siswa.  

 

 

Melalui mata pelajaran IPS, diharapkan siswa tidak hanya menguasai ilmu 

pengetahuan sosial dari ranah kognitif saja melainkan ranah afektif pun juga 

harus dapat dikuasai salah satunya adalah mengembangkan sikap kepedulian 

sosial dan keterampilan sosial yang dimiliki siswa. Menurut Bloom (dalam 

Mulyono, 2009: 15), aspek keterampilan yang harus diajarkan melalui 

pembelajaran IPS adalah keterampilan berfikir, keterampilan akademis, 
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keterampilan sosial dan keterampilan meneliti. Berdasarkan pendapat diatas 

tujuan pembelajaran IPS yaitu agar siswa mampu berpikir kritis, kreatif, 

memecahkan masalah, dan memiliki keterampilan sosial. Sehingga ranah afekif 

cenderung berkaitan dengan keterampilan sosial, berdasarkan hal tersebut tujuan 

pengembangan keterampilan sosial dalam mata pelajaran IPS adalah agar siswa 

mampu berinteraksi dengan temannya serta mampu menyelesaikan tugas 

bersama, dan hasil yang dicapai akan dirasakan bersama oleh anggota masing-

masing.  

 

Keterampilan sosial merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki 

setiap orang dalam berkehidupan bermasyarakat baik itu cara berinteraksi, 

berkomunikasi dan bersosialisasi. Senada dengan pernyataan yang diungkapkan 

oleh Peterson (2009: 49), keterampilan sosial adalah kemampuan 

berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain memberi atau menerima 

feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai dengan norma dan 

aturan yang berlaku. Dengan begitu siswa lebih dapat berani berbicara dan 

mengungkapkan setiap perasaan dan memecahkan permasalahan serta 

menemukan. penyelesaiannya, salah satu ranah perkembangan yang harus 

dikuasai oleh siswa adalah memiliki keterempilan sosial (social skill) agar dapat 

menyesuaikan diri ditengah masyarakat di kehidupan sehari-hari. 
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Hasil observasi penelitian pendahuluan dalam aspek keterampilan sosial siswa 

pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Jati Agung yang didasari oleh 

beberapa indikator yang dikemukakan oleh Noer Suryani dan Zulhelmi dalam 

Arif J dan Insih W, (2017:244) 

Tabel 1 Keterampilan Sosial pada Siswa kelas VII SMP Negeri 3 Jati   
Agung. 

 
Indikator Fakta di Lapangan 

Menghargai kontribusi 

Kelompok 

 

Seringkali mencibir ketika  menerima  pendapat 
dari orang lain 

Pada saat teman berbeda pendapat seringkali 
tiak dapat mengontrol emosi 

Masih banyak siswa yang mengobrol,tidur- 
tiduran dikelas, sehingga kurang 
memperhatikan materi yang disampaikan 

Berperan aktif dalam 

kelompok 

 

Pada saat diskusi, pembelajaran berorientasi 
pada siswa yang aktif sebaliknya siswa 
cenderung hanya diam tanpa memberikan 
pendapat 

Pada saat diskusi masih banyak siswa yang 
belum berani menyampaikan pendapat berupa 
gagasan, ide-ide, sanggahan  atau pun 
pertanyaan 

Kerjasama dalam kelompok 

selama pembelajaran 

Pada saat pembelajaran masih banyak siswa 
yang enggan membantu teman yang mengalami 
kesulita. 

Mendorong partisipasi 

anggota lain 

 

Pada saat melakukan diskusi bersama 
kurangnya kekompakan dan cenderung bersifat 
individual.  

Rasa ingin tahu terhadap pemcehan suatu 
permasalahan masih cenderung kurang. 

Mengkomunikasikan 

gagasan dengan baik 

 

.Ketika salah satu kelompok persentasi, cenderung 
kelompok lain tidak menyimak 

Pada saat persentasi siswa penyaji kurang 
terampil dalam berbicara menyampaikan bahan 
persentasinya 

  Sumber : Wawancara kepada guru mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII 
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Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara masih terdapat 

beberapa permasalahan keterampilan sosial di kelas VII SMP Negeri 3 Jati 

Agung, selain itu suasana belajar terlihat pasif dan lebih didominasi oleh guru 

dibandingkan dengan siswanya sehingga guru berpusat pada pembelajaran dan 

menimbulkan komunikasi searah pada saat penyampaian materi kepada peserta 

didik, metode ceramah ketika mendominasi pada saat proses pembelajaran akan 

membuat siswa lebih mengantuk dan berbagi fokus dan konsentrasinya pada hal 

lain, dikarenakan gaya belajar masing-masing siswa berbeda-beda sehingga 

lebih menguntungkan siswa yang memiliki gaya belajar audiotorial dan 

sebaliknya metode ceramah akan kurang menguntungkn pada siswa yang 

mempunyai gaya belajar visual, kinestetik atau lainnya, sehingga terjadi 

kebosanan dan kurang termotivasinya siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. 

 

 

Salah satu faktor penting yang berkaitan dengan keterampilan sosial siswa 

adalah model pembelajaran yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran, 

maka diperlukan pemilihan kesesuaian model pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif. 

Berdasarkan hal diatas  agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi maka 

diperlukannya suatu model yang dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa 

dikelas pada saat proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif yang 

akan peniliti terapkan dalam pemecahan masalah tersebut adalah model 

pembelajaran two stay two stray dan group investigation.  
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Model two stay two stray adalah salah satu model yang dapat menghilangkan 

kegiatan dalam proses pembelajaran yang selama ini terkesan individu. Senada 

dengan pendapat yang dikemukaan oleh Faitrul dalam Prayitno, (2012: 22) yaitu 

siswa tidak hanya bekerjasama dengan anggota kelompok, tetapi juga 

bekerjasama dengan kelompok lain sehingga terciptanya keakraban sesama 

teman dalam satu kelas. Model ini dapat memberikan kesempatan untuk siswa 

untuk dapat berkelompok mendapatkan informasi dan membagikan hasil kepada 

kelompok lain. Dengan hal tersebut diharapkan siswa untuk tidak pasif, 

berdiskusi dengan baik, melakukan kegiatan tanya jawab, kemudian merangsang 

untuk mencari jawaban, menjelaskan serta menyimak materi apa saja yang 

dijelaskan oleh teman. Model two stay two stray dapat memberikan rasa percaya 

diri, menambah keaktifan siswa, dan membuat siswa untuk terbiasa 

mengungkapakan  pendapatnya serta melatih kerjasama yang baik sehingga hal 

tersebut dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa.  

 

 

Model pembelajaran group investigation merupakan sebuah kegiatan proses 

belajar yang terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang dapat  membimbing 

dan memacu siswa dalam kegiatan belajar sehingga siswa bisa berkomunikasi 

dengan baik dalam keterampilan pada saat proses kelompok. Menurut Eggen dan 

Kauchak dalam Maimunah, (2009:21) mengemukakan group investigation adalah 

strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa kedalam kelompok untuk 

melakukan investigasi terhadap suatu topik.  
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Berdasarkan pernyataan tersebut model pembelajaran group investigation 

mempunyai suatu titik fokus dalam suatu pemecahan masalah, Dalam pemecahan 

masalah tersebut siswa akan dibekali keterampilan sosial (social skill) seperti 

bekerjasama, berani mengemukakan pendapat, saling membantu, serta dapat 

mengatur emosi  ketika sedang berproses dalam belajar yang kelak akan berguna 

untuk kegiatan bermasyarakat.  

 

 

Model pembelajaran kooperaif tipe two stay two stray dan group investigation 

sangat tepat jika diterapkan dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan 

keterampilan sosial siswa karena kedua model ini memiliki beberapa hal 

kesamaan dalam prosesnya yaitu membagi siswa dalam kelas 5-6 orang siswa 

yang heterogen, dan semua aktifitas dalam proses pembelajaran menggunakan 

kedua model ini dapat menciptakan suatu interaksi yang aktif antara siswa 

sehingga daya aktif siswa akan meningkat dengan cara meyampaikan pendapat, 

menerima pendapat, mampu bekerjasama dalam kelompok sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

 

Selain model pembelajaran, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal juga diduga memiliki suatu peranan terhadap keterampilan sosial 

siswa. Hal ini terjadi karena siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah 

siswa memiliki interaksi dan berkemampuan sosialisasi serta dapat saling 

memahami yang akan mempengaruhi cara berkomunikasi oleh lingkungan 

sekitarnya. Senada dengan yang diungkapkan oleh Julia Jasmine (2016: 26), orang 

yang memiliki kecerdasan interpersonal pandai berinteraksi dan bersosialisasi 
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serta belajar berinteraksi menyukai bekerjasama dengan orang lain. Begitu pula 

dengan kecerdasan intrapersonal siswa dalam hal ini dapat memahami dirinya 

sendiri, memiliki sikap mandiri dan mempunyai rasa kepecayaan diri.Seperti yang 

diungkapkan oleh Julia Jasmine (2016: 26), bahwa kecerdasan intrapersonal 

adalah kecerdasan mengenai diri sendiri. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk 

memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut dalam penerapan pembelajaran IPS dikelas, kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal perlu diperhatikan oleh guru guna 

melatih keterampilan siswa. 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “Perbandingan Keterampilan Sosial 

Menggunakan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray dan Group 

Investigation dengan Memperhatikan Kecerdasan Interpersonal dan 

Intrapersonal Siswa Kelas VII pada Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP 

Negeri 3 Jati Agung Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian 

ini dapat di identifikasikan beberapa permasalahan belajar siswa  

adalah sebagai berikut.  

1. Guru pada umumnya hanya menekankan hasil belajar kognitif 

dibandingkan hasil belajar afektif.  

2. Keterampilan sosial siswa cenderung masih kurang baik.  
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS 

Terpadu kelas VII. 

3. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang  efektif. 

4. Model pembelajaran yang sering diterapkan adalah model pembelajaran 

konvensional.  

5. Siswa kurang termotivasi mengikuti pembelajaran dengan baik,  karena 

mata pelajaran IPS Terpadu dianggap membosankan.  

6. Hasil belajar afektif, khususnya  keterampilan sosial  kurang begitu       

dipertimbangkan dalam penilaian. 

7. Kurangnya keaktifan siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

8. Pembelajaran berpusat pada guru (Teacher centered). 

9. Siswa cenderung besifat pasif pada saat proses pembelajaran. 

10. Guru kurang memperhatikan kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal 

siswa pada saat proses pembelajaran. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian membandingkan  

antara penerapan dari model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

dan tipe group investigation dengan memperhatikan pengaruh variabel 

moderator yaitu kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa terhadap 

keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII di SMP 

Negeri 3 jati Agung. 
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D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray dan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa antara 

siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dan siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal? 

3. Apakah ada interaksi signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray dan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal terhadap 

keterampilan sosial siswa? 

4. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif  tipe two stay two stray lebih tinggi secara 

signifikan daripada siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

5. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe group Investigation lebih tinggi secara 

signifikan dari pada siswa yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray pada siswa ang memiliki 
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kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

6. Apakah keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal 

lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

7. Apakah keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal 

lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang memiliki kecerdasan 

interpersonal yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investagation pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitan ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunkan model pembelajaran  kooperatif tipe two stay two stray 

dan model pembelajaran kooperatif group investagion pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. 

2. Mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal pada 

mata pelajaran IPS Terpadu. 

3. Mengetahui interaksi yang signifikan antara model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dan model pembelajaran group 

investigation dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal 

terhadap keterampilan siswa. 
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4. Mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaraan kooperatif tipe group investigation pada siswa 

yang memiliki kecerdasan intrepersonal pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

5. Mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran tipe two stay two stray pada siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

6. Mengetahui perbedaan yang signifkan keterampilan sosial siswa antara 

siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dan siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

7. Mengetahui perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa antara 

siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dan siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran 

IPS Terpadu. 
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F. Manfaat Penelitian  

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, 

maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan bagi guru dan calon guru dibidang 

pendidikan mengenai konsep teoritis model pembelajaran. 

b. Dapat menjadi sumber referensi bagi semua pihak yang akan 

bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

permaslahan yang terkait. 

c. Sebagai suatu bentuk praktik dalam mempraktikkan teori yang 

diterima selam proses perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada guru mengenai pemilihan model  

pembelajaran yang tepat dan efektif guna meningkatkan keterampilan 

siswa. 

b. Memberikan pengenalan model pembelajaran yang melibatkan siswa 

sebagai tambahan pengetahuan guna meningkatkan keterampilan 

siswa. 

c. Sebagai suatu bahan masukan bagi sekolah dalam upaya   

peningkatan pembelajaran IPS Terpadu. 
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G.  Ruang Lingkup Penelitian  

  

 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Ruang Lingkup Subjek penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII  D dan VII E 

semester genap. 

 

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dan model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation serta kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal. 

 

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian  

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Jati  Agung. 

 

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

 

Ruang lingkup waktu penelitian adalah pelaksanaan penelitian pada 

tahun 2018/2019.  

 

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian   

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah IPS Terpadu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A.  Tinjauan Pustaka  

 

1. Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

 

Menurut Zainal Aqib (2016: 66) Proses belajar mengajar adalah upaya secara 

sistematis yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan proses pembelajaran 

berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga dengan belajar siswa akan berproses 

adanya perubahan di dalam diri seorang anak yang ditampakkan dalam 

bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya 

pikir dan kemampuan–kemampuan yang lain.  

 

Menurut Sudjana dalam Rusman (2013:   1), belajar pada hakikatnya adalah 

proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar 

dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses 

berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses 

melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. 
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Siswa yang melakukan proses pembelajaran, keberhasilannya diukur dari 

seberapa jauh hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar merupakan 

dua unsur yang memiliki arti, istilah hasil diartikan sebagai sebuah capaian 

atau prestasi dari apa yang sudah dilakukan. Bentuk capaian atau prestasi 

dalam hal ini bukan hanya nilai pengetahuan saja tetapi juga perubahan pola 

tingkah laku, keterampilan dan sebagainya. 

 

Berdasarkan hal diatas bahwa dalam hal ini siswa yang belum tahu akan 

menjadi tahu dan dengan adanya proses belajar maka akan terbentuknya 

pribadi yang lebih baik lagi yang mengarah pada peningkatan keterampilan 

sosial siswa. Pengertian belajar berkaitan dengan  teori belajar. Teori belajar 

itu antara lain sebagai berikut. 

a. Teori Belajar Aliran Behavioristik 

 

Teori belajar yang menekankan pada suatu perubahan pola perilaku siswa 

adalah teori belajar behavioristik. Belajar menurut teori behavioristik adalah 

suatu perubahan yan dialami oleh siswa dari segi perilaku dengan cara yang 

baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon, dilakukan oleh guru 

berupa instruksi singkat dan simulasi di ikuti contoh oleh guru. 

 Menurut teori behavioristik dalam Novi Irwan Nahar, Putrayasa, (2013: 42) 

menyatakan,  belajar yang terpenting adalah sebuah input yang berupa 

stimulus dan output adalah sebuah respon yang mana stimulus adalah 

pemberian sesuatu oleh guru dan respon adalah tanggapan dari siswa dari 
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stimulus yang telah diberikan dapat diamati dan diukur.  

Seperti yang diungkapkan oleh Zainal Aqib (2016: 66) diartikan belajar 

sebagai proses perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut 

disebabkan oleh seringnya interaksi antara stimulus dan respon 

 

Pada intinya belajar pada teori ini adalah kemampuan seseorang dalam 

menerima suatu respon terhadap stimulus yang datang kepadanya. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah: 1) faktor-faktor internal: 

jasmani (kesehatan, cacat tubuh); psikologis (intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan). 2) faktor-faktor eksternal: keluarga; 

sekolah dan masyarakat. Slameto (2010: 54). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas teori behavioristik dalam 

penerapannya saat proses belajar didukung oleh beberapa komponen yang 

akan menunjang tingkah laku dari siswa tersebut karena sejatinya teori 

behavioristik ini mempunyai pandangan dalam pembentukan karakter siswa, 

dimana pembentukan tersebut mengarah pada keluaran tingkah laku siswa 

kearah yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar 

salah satunya adalah intelegensi atau kecerdasan, kecerdasan interpersonal 

dan intrapersonal dari suatu anak akan mempengaruhi anak baik itu proses 

belajar, keterampilan siswa, maupun hasil belajar. 

b. Teori Kognitivisme 
 

Pelopor teori kognitivisme diantaranya ada tiga tokoh yang terkenal yaitu, 

piaget, Bruner, dan Ausbel. Menurut Chaplin dalam Syah (2009:  109), 
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proses adalah any change in any abject or organism, perticulary a 

behavioral or phyychological change (proses adalah perubahan khususnya 

yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan). 

Dengan adanya proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan 

perilaku kognitif.  

 

Menurut Jean Piaget seorang penganut aliran ini bahwa proses belajar terdiri 

dari tiga tahapan, yakni: asimilasi; akomodasi; dan equilibrasi. Proses 

asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke 

informsi struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi 

adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Equilibrasi 

adalah penyesuaian bekesinambungan antara asimilasi dan akomodasi 

(Siregar dkk, 2010: 32). 

 

Belajar dalam buku karangan Zainal Aqib (2013: 66), bahwa padangan teori 

kognitif diartikan sebagai proses untuk membangun persepsi seseorang dari 

sebuah obyek yang dilihat. Oleh karena itu, belajar menurut teoi kognitif 

adalah lebih memnetingkan prosel daripada hasil  

 

Dari uraian tersebut teori kognitivisme mempunyai pengaruh yang besar 

dalam proses belajar yang berdampak pada pembelajaran dimana umumnya 

guru lebih mengorientasikan pembelajaran pada segi intelektual atau 

kognitif saja. Seharusnya ranah afektif atau afeksi (moral, keperibadian dan 

keterampilan juga perlu diperhatikan oleh guru. Teori kognitivisme 

berkaitan dengan model pembelajaran group investigation pada proses 

pembelajaran tersebut, siswa menemukan masalah dengan investigasi atau 

penyelidikan, siswa akan menemukan cara untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya dan mengkonstruksikan pengetahuan yang didapat serta 

menerapkan pengetahuan mereka dan dibagikan kepada teman 

kelompoknya. 
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c. Teori Kontruktivisme 
 

Menurut pandangan teori kontruktivisme belajar adalah upaya untuk 

membangun pemahaman atau persepsi atas pengalaman yang dialami siswa, 

oleh sebab itu belajar menurut pandangan teori kontruktivisme merupakan 

proses untuk memberikan pengalaman  nyata bagi siswa. Ada tiga potensi 

yang harus diubah melalui belajar, yaitu potensi intelektual (kognitif), 

potensi moral keperibadian (afektif) dan keterampilan mekanik/ otot 

(psikomotorik), dalam buku Zianal Aqib 2013:  66-67). 

 

Dari pendapat diatas bisa diartikan bahwa permasalahan itu datang dan 

dibentuk dari pengetahuan yang direkonstruksikan sendiri oleh siswa, 

dengan begitu siswa mampu menemukan masalah berdasarkan kemampuan 

pengetahuannya yang ada pada dirinya melalui kemampuan berpikir. 

Ciri-ciri pembelajaran kontruktivis adalah. 

1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitakan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui 

proses pembentukan pengetahuan. 

2. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua 

mengerjakan tugas yang sama, misalnya suatu masalah dapat 

diselesaikan dengan berbagai cara. 

3. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan 

relevan dengan melibatkan pengalaman konkrit, misalnya memahami 

suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. 

4. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya 

transmisi sosial yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang 

dengan orang lain atau dengan lingkungannya, misalnya interaksi dan 

kerjasama antara siswa, guru, dan siswa-siswa. 

5. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis 

sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 

6. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi 

menarik dan siswa mau belajar. 

    Siroj dalam (http:www.depdiknas.go.id/Jurnal43/rusdy-a-siroj.html)  

Penjelasan, teknik dan media yang diberikan diterima secara bersama-sama 

kepada siswa, faktanya pemahaman yang diterima setiap anak berbeda-
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beda tentang pengetahuan yang anak dapati.  

Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan yang didapatkan dari guru tidak 

begitu saja langsung diterima oleh siswa melainkan dikonstruksikan dahulu 

untuk menjadi pengetahuan yang baru dengan berdasarkan pengetahuan 

sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut model pembelajaran two stay two 

stray memiliki hubungan dengan teori kognitif karena pada model 

pembelajaran ini siswa dituntut untuk bisa aktif dalam berinteraksi pada 

saat proses pembelajaran. 

 
d. Teori Humanistik 

 

Seorang ahli yang bernama kolb membagi tahapaan belajar menjadi empat 

tahap, yaitu konkret, pengalaman aktif, dan reflektif, konseptualisasi, dan 

eksperimen yang aktif. Pada tahap awal pembelajaran siswa hanya mampu 

sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Pada tahap kedua, siswa secara 

lambat laun akan mulai mampu mengadakan observasi aktif terhadap 

kejadian itu, dan mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Pada tahap 

ketiga, siswa mulai belajar membuat konsep “teori” tentang hal yang 

diamatainya. Dan pada tahap terakhir, siswa mampu untuk mengaplikasikan 

suatu aturan umum ke situasi yang baru (Siregar dkk, 2010:  35).  

 

Menurut teori yang diterapkan oleh Kolb, Honey, and Mumford dengan cara 

membuat penggolongan siswa. Mereka menjelaskan ada tipe empat macam  

siswa yaitu: aktivis; reflektor; realis; dan pragmatis. (Nara dan Siregar, 

2010: 36). Berdasarkan teori tersebut bahwa belajar terjadi karena adanya 

pengalaman dalam hidupnya.  

Dalam memahami perilaku belajar menurut teori belajar humanistik, dilihat 

dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. 

Peran guru adalah fasilitator dengan memberikan arahan kepada siswa guna 

memperoleh stujuan dalam pembelajaran. 
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2. Mata Pelajaran IPS Terpadu 

      

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah  integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu 

sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi/antropologi, dan 

sebagainya.  

Senada dengan pendapat Zubaedi (2011: 288), yang mendefinisikan ilmu 

pengetahuan sosial sebagai metode pelajaran di sekolah yang di desain atas 

dasar fenomena, masalah, dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner 

yang melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu dan humaniora seperti 

kewarganaa, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, pendidikan. 

 

Hakikat dari IPS adalah mampu membina suatu masyarakat yang baik dimana 

para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional 

dan bertanggung jawab, sehingga dapat diciptakan nilai-nilai budaya manusia 

yang baik di kemudian hari. (Kosasih dalam Samsul Susilawati, 2012: 157). 

Tujuan mata IPS menurut (Trianto, 2009: 12) meliputi hal-hal berikut. 

1. membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 
kehidupan bermasyarakat.   

2. membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 
menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 
terjadi dalam kehidupan di masyarakat.   

3. membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan 
sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuwan serta 
berbagai keahlian.   

4. membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 
keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian 
kehidupannya yang tidak terpisahkan.   

5. membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuwan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, 

perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan teknologi. 

 

Dari manfaat yang telah di uraikan di atas dapat di jelaskan bahwa dengan 

belajar IPS, siswa memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan ikut dapat 
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berpartisipasi dalam pemecahan permasalahan yang ada, memiliki komitmen 

dan kesadaran akan nilai-nilai sosial, memiliki rasa tanggung jawab, mampu 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik serta dapat melakukan 

penyesuaian terhadap masyarakat yang bersifat majemuk. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

 

Menurut pendapat Lie (2009: 60), yang menyatakan. Model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan, tujuannya memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. 

 Lie (2009: 60), dimana struktur ini merancang sebuah pembelajaran kelompok 

dengan cara siswa bekerjasama dalam kelompok belajar yang heterogen yang 

masing-masing kelompok terdiri dari empat orang dan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi diri, bertanggungjawab terhadap persoalan yang 

ditemukan dalam pembelajaran. 

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran two stay two stray, 

yang diungkapkan oleh Huda (2014: 207-208), antara lain sebagai berikut 

a. guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya 

terdiri dari empat siswa. kelompok yang dibentuk merupakan kelompok 

yang heterogen 

b. guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas 

bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing 

c. siswa bekerjasama dalam kelompok beranggotakan empat orang 

d. setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain  

 

e. dua orang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ke tamu mereka 

f. tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkn 

temuan mereka dari kelompok lain 

g. kelompok mencocokan dan membahas hasil kerja mereka 

h. masing-masing kelompok mempersentasikan hasil kerja mereka. 
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Suatu model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan dalam prooses 

pembelajaran. Adapun kelebihan model pembelajaran two stay two stray 

menurut Aris Shoimin (2014: 225) dengai berikut. 

a. mudah dipecah sebagai pasangan 

b. lebih banyak tugas yang bisa dilakukan 

c. guru mudah memonitor  

d. dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan 

e. kecendrungan belajar siswa menjadi lebih bermakna 

f. lebih berorentasi pada keaktifan 

g. menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa 

h. membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar 

 

Sedangkan kelemahan model pembelajaran two stay two stray adalah sebagai 

berikut. 

a. membutuhkan waktu yang lama 

b. siswa cenderung tidak mau belajar kelompok 

c. guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas 

d. membutuhkan sosialisasi yang lebih baik 

e. siswa mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak memperhatikan 

guru 

f. kurang kesempatan untuk memperhatikan guru  

 

 

Untuk dapat menyikapi kelamahan tersebut dibutuhkan pengenalan model 

pembelajarn two stay two stray dahulu kepada siswa dan membentuk 

kelompok secara heterogen sehingga dapat mempermudah guru dalam 

pengelolaan kelas. 
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4. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation 

 

a. Pengertian Model Group Investigation 

 

 Definisi model pembelajaran group investigation menurut Agus (2015:  

112), meyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe goup 

investigation merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif 

berupa guru kegiatan belajar yang memfasilitasi siswa untuk belajar dalam 

kelompok kecil yang heterogen, dimana siswa yang berkemampuan tinggi 

bergabung dengan siswa yang berkemampuan rendah untuk belajar bersama 

dan menyeleseikan suatu masalah yang ditugaskan oleh guru kepada siswa.  

 

Berdasarkan uraian diatas model pembelajaran group investigation, siswa 

bebas memilih kelompok dua sampai dengan enam orang, selanjutnya 

menntukan topik dan membagikannya sebagai tugas pribadi dan hasil dari 

tugas pribadi tersebut dijadikan suatu laporan yang akan dipersentasikan di 

depan kelas. Tipe ini menuntut siswa untuk aktif dan berkemampuan baik 

dalam berkomunikasi pada saat menginvestigasi suatu permasalahan 

dengan kelompoknya. Sejalan dengan pendapat Rusman (2014: 211), 

implementasi dari model group investigation sangat tergantung dari 

pelatihan awal dalam penguasaan keterampilan komunikasi dan sosial. 

 

Dengan menggunakan model pembelajaran group investigation dapat 

melatih kerjasama yang baik dalam suatu tim, meningkatkan keterampilan 

sosial, meningkatkan rasa percaya diri pada kemampuan yang ia miliki, 

mengembangkan kreativitas siswa dan mampu berfikir secara mandiri dan 

menerapkan pengetahuan yang didapat, memiliki keterampilan proses 

dalam mencari materi dan mengolah materi secara berasama. kreativitas 

siswa, baik secara perorangan maupun kelompok. 
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Adapun tahap-tahap model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation menurut Slavin (2010:  218), menjelaskan enam tahap pada 

model pembelajaran kooperatif group investigation, dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 2. Tahapan Model Pembelajaran Group Investigation. 

Tahapan Keterangan 

Tahap I 

Mengidentifikasi 

topik dan 

membagi peserta 

didik kedalam 

kelompok. 

a. Para peserta didik meneliti beberapa 

sumber, mengusulkan sejumlah topik, 

dan mengkategorikan saran-saran. 

b. Para peserta didik bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik 

yang telah mereka pilih. 

c. Komposisi kelompok didasarkan pada 

ketertarikan peserta didik dan harus 

bersifat heterogen 

d. Guru membantu pengumpulan 

informasi/memfasilitasi pengaturan. 

 

Tahap II 

Merencanakan 

tugas yang akan 

dipelajari. 

a. Kelompok akan membagi sub topik 

kepada seluruh anggota. Kemudian 

membuat perencanaan dari masalah yang 

akan diteliti, bagaimana proses dan 

sumber apa yang akan dipakai. 

 

 

Tahap III 

Membuat 

peyelidikan. 

a. Para peserta didik mengumpulkan 

informasi, menganillis, dan membuat 

kesimpulan. 

b. Tiap anggota kelompok berkontribusi  

untuk usaha-usaha yang dilakukan 

kelompoknya. 

c. Para peserta didik saling bertukar, 

berdiskusi, mengklarifikasi, dan 

mensintesis semua gagasan. 
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Tabel Lanjutan 

Tahap  IV  

Mempersiapkan 

tugas akhir. 

a.  Anggota kelompok menentukan pesan-

pesan esensial dan proyek mereka. 

b. Anggota kelompok merencanakan apa 

yang akan mereka laporkan dan 

bagaimana mereka secara kelompok 

akan membuat persentasi mereka. 

c. Wakil-wakil kelompok membentuk 

sebuah panitia untuk mengkoordinasikan 

rencana-rencana presentasi. 

Tahap V  

Mempersentasikan 

laporan akhir. 

Persentasi dibuat untuk seluruh kelas 

dalam berbagai macam bentuk 

a. Bagian persentasi tersebut harus dapat 

melibatkan pendengar secara aktif 

b. Para pendengar tersebut mengevaluasi 

kerjasama berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan sebelumnya oleh 

seluruh anggota kelas. 

Tahap VI 

Evaluasi. 

a. Para peserta didik saling memberikan 

umpan balik mengenai tugas yang telah 

mereka kerjakan, mengenai keefektifan 

pengalaman-pengalam mereka. 

b. Guru dan peserta didik berkolaborasi 

dalam mengevaluasi pembelajaran. 

  Sumber: Slavin 2011: 218  

 

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran group investigation memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan model pembelajaran lainnya.  

Kelebihan group investigation menurut Rusman (2014:  22), yaitu. 

a. dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika 

siswa mengikuti pembelajaran. 

b. berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial. 

c. dapat mengembangkan kreativitas siswa, baik secara individu ataupun 

kelompok. 
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d. memberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman sebaya dalam 

bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. 

e. mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru 

sehingga dapat membangun pengetahuan siswa 

 

 

Berdasarkan uraian diatas kelebihan group investigation ini menitikberatkan 

pada penyaluran ide-ide serta mampu berkolaborasi bersama tim dalam 

pemecahan masalah. Hal ini mendorong siswa untuk dapat aktif ketika proses 

pembelajaran. Selain memiliki kelebihan group investigation memiliki 

kelemahan dalam model pembelajaran. 

 

Menurut Sumarni (2012:  132), kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu. 

a. group investigation tidak ditunjang oleh adanya hasil penelitian yang 

khusus. 

b. proyek-proyek kelompok sering melibatkan siswa-siswa yang mampu. 

c. group investigation terkadang memerlukan peraturan situasi dan kondisi 

yang berbeda, jenis materi yang berbeda, dan gaya mengajar yang 

berbeda pula. 

d. keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik yang baik bagi 

kelompok. 

e. keberhasilan model group investigation bergantung pada kemampuan 

siswa memimpin kelompok atau bekerja mandiri. 

 

Siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan lebih mudah mengikuti proses 

belajar menggunakan model group investigation, namun bagi siswa yang 

cenderung memiliki kemampuan rendah akan lebih sulit dalam proses belajar 

tersebut. 
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5. Keterampilan sosial 

 

Manusia merupakan mahluk sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari mereka membutuhkan orang lain sehingga di perlukan adanaya interaksi, 

interaksi sosial merupakan suatu kebutuhan kodrati yang dimiliki setiap 

manusia. Menurut Nasution (2010: 1), menjelaskan bahwa keterampilan sosial 

anak adalah cara anak melakukan interaksi, baik dalam bertingkah laku 

maupun berkomunikasi. Cara anak melakukan interaksi terhadap orang lain 

dapat ditunjukan dengan beragam. Terdapat anak yang mudah diterima oleh 

orang lain namun ada pula anak yang sulit diterima oleh orang lain di 

lingkungannya.  

 

Berdasarkan pendapat diatas keterampilan sosial diperoleh saat proses belajar 

agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga 

keterampilan sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan adanya keterampilan sosial pada diri siswa maka proses belajar akan 

berlangsung dengan baik, siswa cenderung akan lebih aktif,  sehingga akan 

mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran serta hasil pembelajaran yang 

baik. 

 

Menurut Thalib (2010: 159), keterampilan sosial adalah keterampilan yang 

meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, 

menghargai diri sendiri dan orang lain, memberi atau menerima umpan balik, 

memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang 

berlaku, dan sebagainya. Sedangkan menurut Stahl menjelaskan bahwa 

keterampilan sosial adalah seperti kemampuan untuk mengemukakan pendapat, 

menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan, 

serta mengurangi timbulnnya perilaku menyimpang dalam kehidupan di kelas. 
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Berdasarkan pengertian menurut beberapa pendapat para ahli di atas, dapat 

diketahui bahwa yang di maksud dengan dengan keterampilan sosial 

diantaranya adalah menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain, 

mampu bekerjasama, berani mengemukakan pendapat, dapat menerima 

kritikan, dan dapat menjalin komunikasi dengan baik. Sehingga pentingnya 

keterampilan sosial siswa dilatih dan diperhatikan oleh guru pada saat proses 

belajar berlangsung dengan cara menerapkan model pembelajaran. 

Sunarto dan Agung Hartono (2010: 130-133), menyatakan bahwa pembentukan 

perkembangan atau keterampilan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, 

tingkat pendidikan, serta emosi dan intelegensi. 

 

Berdasarkan pendapat diatas salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan keterampilan anak adalah intelegensi dimana, kecerdasan akan 

berkaitan dengan variabel yang akan diteliti oleh peneliti sebagai variabel 

moderator. 

Maryani (2011 : 21), menyatakan bahwa keterampilan sosial dapat dicapai 

melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran 

 Dalam menyampaikan materi guru mempergunakan berbagai metode 

misalnya bertanya, diskusi, bermain peran, investigasi, kerja kelompok, 

atau penugasan. Sumber pembelajaran dapat mempergunakan lingkungan 

sekitar. 

2. Pelatihan 

 Guru membiasakan siswa untuk selalu memenuhi aturan main yang telah 

ditentukan, misalnya memberi salam, berbicara dengan sopan, mengajak 

mengunjungi orang kena musibah/sakit, atau kena bencana, datang kepanti 

asuhan dan sebagainya. 

3. Penilaian berbasis portofolio atau kinerja 

 Penilaian tidak hanya diperoleh dari hasil tes, tetapi juga hasil dari perilaku 

dan budi pekerti siswa. 
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Keterampilan sosial memiliki beberapa aspek diantaranya sebagai berikut 

menurut Noer Suryani dan Zulhelmi dalam Arif J dan Insih W (2017: 244) 

keterampilan sosial dikelompokan menjadi 5 dimensi bagian yang saling 

berkaitan, yaitu. 

1. Menghargai dan Mendengarkan dengan aktif 

2. Mengambil giliran/ berbagi tugas  

3. Berada dalam Tugas 

4. Mendorong partisipasi 

5. Mengajukan pertanyaan 

 

Berdasarkan aspek keterampilan sosial yang merujuk kepada pendapat Noer 

Suryani dan Zulhelmi dalam Arif J dan Insih W (2017: 244) untuk menentukan 

indikator. Maka dapat dijabarkan indikator dan sub indiktaor dari kelima aspek 

keterampilan sosial pada tabel berikut. 

Tabel 3.Indikator dan Sub Indikator Dimensi Keterampilan sosial  

No 
Dimensi 

Keterampilan 

Sosial 

Indikator Sub Indikator 

1.  Menghargai dan 

Mendengarkan 

dengan aktif 

Menghargai kontribusi 

Kelompok 

1. Mendengarkan dengan 

seksama ketika siswa 

yang lain berbicara 

2.  Memberikan 

kesempatan siswa lain 

untuk menyampaikan 

pendapat 

3. Tidak berbicara ketika 

yang lain sedang 

berpendapat 

Tidak memotong 

pembicaraan teman 

4. Menahan emosi ketika 

berbicara 
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 Tabel Lajutan 

2.  Mengambil 

giliran/ berbagi 

tugas 

Berperan aktif dalam 

kelompok 

1. Menyampaikan 

pendapat sesuai dengan 

kesempatan atau giliran 

2. Berbicara bergiliran 

3. Mengikuti kegiatan 

sesuai prosedur 

4. Taat pada kesepakatan 

3. Berada dalam 

Tugas 

Kerjasama dalam 

kelompok selama 

pembelajaran 

1. Saling kontribusi 

2. Tanggung jawab dalam  

3. meneyelesaikan 

pekerjaan 

4. Membantu teman ketika 

mengalami kesulitan 

5. Bertukar pengetahuan 

antar siswa 

4.  Mendorong 

partisipasi  

Mendorong partisipasi 

anggota lain 

1. Bermusyawarah 

menyelesaikan masalah 

2. Meyakinkan orang 

untuk mengemukakan 

pendapat 

3. Menghormati pendapat  

4. Menerima pendapat 

5. Mempertimbangkan 

pendapat 

Menyatukan pendapat 

5. Mengajukan 

Pertanyaan 

Mengkomunikasikan 

gagasan dengan baik 

1. Tidak tergesa-gesa 

2. Melakukan komunikasi 

antar teman dengan 

baik 

 

     Sumber Jurnal vol 1 No 2Arif J dan Insih W 2017  
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6. Kecerdasan Interpersonal dan Kecerdasan Intrapersonal 

 

Menurut Heidentich dalam Haryu Islamudin (2012: 250), mendefinisikan 

kecerdasan yaitu Intellegence refers to the ability to learn and to utilize what 

has been learned inadjusting to unfamiliar situation, or in the solving of 

problems. Artinya adalah kecerdasan menyangkut kemampuan untuk belajar 

dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian tehadap 

situasi-situasi yang kurang dikenal, atau dalam pemecahan masalah-masalah.  

 

Kecerdasan yang dimiliki setiap anak berbeda-beda karena ada faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun menurut Haryu Islamudin (2012: 254-255), faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan antara lain sebagai berikut. 

1. Pembawaan  

 Pembawaan dicontohkan oleh sifat-sifat yang telah ada sejak lahir. 

Misalnya dalam sebuah kelas, guru memberikan materi yang sama, namun 

tidak menuntut kemungkinan semua siswa dapat menerima dengan 

kapasitas yang sama.  

2. Kematangan 

 Kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan organ tubuh dari 

hasil pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya seorang siswa menerima 

soal namun tidak dapat mngerjakan dengan baik, dan merasa sukar karenaa 

soal tersebut masih sangat sukar baginya. Hla demikian terjadi karena, 

kapasitas soal yang diterima belum suasi dengan usia anak didik. 

3. Pembentukan  

 Pembentukan dapat diartikan sebagai segala keadaan diluar diri seseorang 

yang mempengaruhi perkembangan intelegensi. Pembentukan ini dapat 

dilakukan dengan belajar disekolah dan pengaruh alam sekitar. 

4. Minat dan Pembawaan  

Minat dan Pembawaan yang khas kepada tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan yang mendorong manusia 

untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga timbulah minat. 

5. Kebebasan 

 Kebebasan berati manusia dapat memilih metode-metode yang hendak 

digunakan dalam memecahkan masalah. 
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Faktor-faktor yang telah diuraikan diatas merupakan faktor yang menentukan 

perbedaan kecerdasan seseorang. Intelegensi ini bukan hanya kecerdasan 

intelektual saja, namun semua kecerdasan yang ada dalam setiap diri setiap 

manusia.  

 

Gardner mengemukakan teorinya mengenai kecerdasan majemuk melalui 

bukunya yang berjudul Frames of mind The Theory of Multiple Intelligence. 

Menurut Gardner tidak ada orang bodoh ataupun pintar, yang ada orang yang 

menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. Salah satu 

kecerdasan dari kecerdasan majemuk tersebut adalah kecerdasan interpersonal 

dan kecerdasan intrapersonal, apabila kecerdasan tersebut dapat dikembangkan 

begitu besar manfaatnya untuk diri sendiri dan bagi orang lain untuk dapat 

berinteraksi dan mendapatkan komunikasi serta proses belajar dapat berjalan 

dengan yang diharapkan. Kecerdasan interpersonal merupakan dasar dari 

kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. 

 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bahaudin (2010: 19-20), bahwa 

kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain dan 

terampil dalam kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain, 

singkatnya kecerdaan interpersonal adalah bagaiman manusia dapat saling 

memahami satu sama lain yang juga mempengaruhi bagaiman mereka 

berkomunikasi. 

 

 

Menurut Lwin (2009: 197), kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk 

memahami dan memperkirakan perasaan, tempramen, suasana hati, maksud 

dan keinginan lain menanggapinya secara layak. Dari pendapat diatas bisa 

diartikan pada saat melakukan interaksi dengan orang lain agar komunikasi 

terjalin dengan baik, harus mengetahui perbedaan mood, tujuan, motivasi, dan 
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perasaan orang lain dan memberikan respon yang sesuaai dalam 

berkomunikasi. 

 

Menurut Julia Jasmine (2016: 26-27), orang yang memiliki kecerdasan 

interpersonal menyukai dan menikmati bekerja secara kelompok, belajar 

sambil berinteraksi dan bekerjasama. Metode belajar bersama mungkin sangat 

baik dipersiapkan bagi mereka, dan boleh jadi para perancang aktivitas belajar 

bersama (pembelajaran kooperatif) sebagai metode pengajaran juga 

mempunyai jenis kecerdasan intpersonal. 

 

Kecerdasan interpersonal memiliki beberapa dimensi, dijelaskan menurut 

Safaria dalam buku karangan AW. Suranto (2011: 24) tentang komunikasi 

Interpersonal yaitu. 

a. Social sensitivity (sensitivitas sosial), yaitu kemampuan remaja untuk 

mampu merasakan dan mengamati reaksi–reaksi atau perubahan orang lain 

yang ditunjukkanya baik secara verbal maupun nonverbal. Indikatornya 

yaitu: keterampilan pemecahan masalah, pemahaman situasi dan etika 

sosial dan kesadaran diri 

b. Sosial insight, kemampuan remaja untuk memahami dan mencari 

pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi sosial, sehingga 

masalah–masalah tersebut tidak menghambat apalagi menghancurkan relasi 

sosial yang telah dibangun remaja. Tentu saja pemecahan masalah yang 

ditawarkan menang–menang  (win–win solution). Di dalamnya terdapat 

juga kemampuan remaja dalam memahami situasi dan etika sosial, 

sehingga remaja mampu beradaptasi dengan situasi tersebut. 

Fungsi dasar dari sosial insight adalah berkembangnya kesadaran diri 

remaja secara baik, dengan kecerdasan yang berkembang ini akan 

membantu remaja memahami keadaan (internal/ eksternal) dirinya, seperti 

memahami emosi yang sedang muncul/ menyadari penampilan cara 

berpakaiannya sendiri, cara berbicaranya dan intonasi suaranya. 

Indikatornya yaitu: empati dan prososial 

c. Social communication (penguasaan keterampilan komunikasi sosial) 

merupakan kemampuan individu untuk menggunakan proses komunikasi 

dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. 

Sarana yang dipakai dalam proses menciptakan, membangun dan 

mempertahankan relasi sosial adalah melalui proses komunikasi verba, non 

verbal maupun komunikasi melalui penampilan fisik. Indikatornya yaitu: 

komunikasi efektif 
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a) Komunikasi efektif dan mendengarkan efektif 

Menurut Widayati dan Widijati (2011:  35), mengemukakan bahwa ciri 

yang berkaitan dengan kecerdasan interpersonal adalah antara lain  

mempunyai banyak teman, banyak bersosialisasi disekolah atau lingkungan 

tempat tinggal, tampak sangat mengenal lingkungan, dan menikmati 

permainan kelompok, berempati besar terhadap perasaan orang lain, 

mempunyai bakat menjadi pemimpin, memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif baik secara verbal maupun non verbal, 

mampu menyesuaikan diri dengn lingkungan dan kelompok yang berbeda, 

mampu bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, maupun melihat 

sudut pandang orang lain yang berbeda, menciptakandan mempertahankan 

sinergi, mempunyai dua atau teman lebih dekat, banyak disukai teman dan 

memahami maksud orang lain meskipun tersembunyi, memiliki empati 

yang baik. 

 

Dapat diketahui bahwa anak yang memiliki kecerdasan interpersonal 

memiliki kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi yang baik dengan 

orang lain dan lingkungan sekitar. 

Menurut Julia Jasmine dalam bukunya (2016: 27-28), kecerdasan 

intrapersonal tercemin dalam kesadaran mendalam akan perasaan batin. 

Kecerdasan ini memungkinkan seseorang memahami dirinya sendiri, 

kemampuan dan pilihannya sendiri. Orang yang kecerdasan 

intrapersonalnya tinggi paa umumnya mandiri, tak tergantung pada orang 

lain, dan yakin dengan pendapat dirim mereka  memiliki percaya diri yang 

besar serta senang sekali bekerja berdasarkan program sendiri dan hanya 

dilakukan sendirian. 

 

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa anak yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal cenderung introvert dan biasanya memiliki 

kemampuan yang intuitif. 

Kecerdasan intrapersonal memiliki beberapa karakteristik menurut 

pendapat Lwin (2009: 240), menyatakan bahwa karakteristik anak yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal adalah sebagai berikut. 
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1. Menyadari tingkat perasaan dan emosinya. 

2. Termotivasi sendiri dalam mengejar cita-citanya  

3. Dapar menertawakan kesalahannya sendiri dan belajar dari 

kesalahannya itu 

4. Mampu duduk sendiri dan belajar secara mandiri 

5. Mmemanfaatkan  waktu berpikir dan merefleksikan apa yang dia 

lakukan , senang bekerja sendiri dan cukup mandiri 

6. Memiliki harga diri yang tinggi dan keyakinan diri yang tinggi 

7. Memiliki kendali diri yang baik 

 

Berdasarkan penjelasan diatas kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan 

yang berhubungan dengan pengetahuan dan emosi pada diri suatu anak 

untuk melihat kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. 

B.  Penelitian yang Relevan 

  

Tabel 4. Penelitian yang relevan. 

Penulis Judul Kesimpulan 

1. Deddy 

Wahyudi 

(2011) 

Pembelajaran IPS 

Berbasis 

Kecerdasan 

Intrapersonal, 

Interpersonal, dan 

Eksistensial” 

Berdasarkan hasil penelitiannya 

menemukan bahwa kecerdasan 

intrapersonal, intrerpersonal 

berkontribusi terhadap hasil belajar 

peserta didik, serta secara bersama-

sama ketiga kecerdasan tersebut 

berkontribusi tinggi terhadap hasil 

belajar siswa. Berdasarkan 

pembahasan kecerdasann 

intrapersonal berkontribusi rendah 

dan kecerdasan interpersonal 

berkontribusi sedang terhadap hasil 

belajar yang lebih berorientasi pada 

aspek sikap dan keterampilan serta 

nilai dan moral, sehingga terdapat 

perbedaan keterampilan sosial 

antara siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal dengan 

siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal. 
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Tabel Lanjutan 

2. Indra 

Sahfriana 

(2013) 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

Group 

Investigation dalam 

meningkatkan 

Kemampuan 

Berpikir Kritis dan 

Keterampilan 

Sosial Siswa dalam 

Pembelajaran IPA 

Biologi (untuk 

Materi Ajar 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

Kelas 8-C Semeser 

Gasal di SMP 

Negeri 1 Bangil 

Pasuruan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

peningkatan kemampuan berpikir 

kritis meningkat sebesar 88% dari 

siklus I sebesar 76,9%  menjadi 

85,7% di siklus II. Hasil pada 

siklus II menunjukan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas 8-C Negeri Bangil Pasuruan 

tergolong dalam kategori  sangat 

kritis.  

Peningkatan keterampilan sosial 

juga mengalami kenaikan sebesar 

2,53% dimana pda siklus I 

menunjukan hasil 33,5 menjadi 

36,08 pada siklus II menunjukan 

bahwa keterampilan sosial siswa 

kelas 8-C SMP Negeri 1 Bangil 

Pasuruan tergolong dalam kategori 

sangat baik.  

Dari hasil penelitian.ini 

pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation 

dapat digunakan sebagai alternatif 

dalam meningkatkan kekampuan 

berpikir kritis dan keterampilan 

sosial siswa 
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Tabel Lanjutan 

3. Tegar 

Alharitz 

Haryanto 

(2015) 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Two Stay Two 

Stray untuk 

meningkatkan 

Keaktifan Peserta 

Didik 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray dapat meningkatkan 

keaktifan peserta didik sebanyak 

50% dengan rincian ada pra siklus 

siswa aktif sebanyak 28% 

meningkat menjadi 53% pada 

siklus I, dan meningkat menjadi 

78% pada siklus II. Berdasarkan 

pembahasan tersebut model 

pembelajaran two stay two stray 

dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik yang meliputi aspek 

keterampilan sosial yang didukung 

oleh komunikasi interpersonal yang 

dimiliki oleh seseorang yang 

mempunyai kecerdasan 

interpersonal. 

4. Sopiah 

Sangadji 

(2016) 

Implementation of 

cooperative 

learning with 

group investigation 

model to improve 

learning 

Achievement of 

vocational school 

students in 

Indonesia 

Learning achievment of Economics 

Training subject after the 

implementation of cooperative 

learning method group 

investigation model increased 

where pre test of student learning 

achievement gained avarage of 

49.83, while inthe post test cycle 

179.78 increase of 27.20%. The 

evaluation on the observation of 

students attitude in group process 

skills in cycle i get an average of 

67.3.And cycle 2 get  
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Tabel lanjutan 

5. Erwin 

Pandapotan 

Silalahi 

(2017) 

Differences In 

Mathematics 

Learning Outcomes 

Of Student’sTaught 

By Cooperative 

Learning Type 

GroupInvestigation

(Gi) And Type Two 

Stay Two Stray 

(Tsts) In Grade Vii 

Smp Hkbp Padang 

Bulan 

 

 

nilai FHitung = 8,982 dan Ftabel = 

4,45, FHitung > FTabel maka 

menerima Ha dan menolak H0. 

Hipotesis ini memberikan temuan 

bahwa: Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar siswa 

yang diajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation 

dan siswa yang diajar dengan 

pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay-Two Stray. Fh (b) diperoleh 

nilai FHitung = 7,177 dan Ftabel   

=  4,45,  FHitung   >  FTabel.  Maka 

menerima Ha dan menolak H0. 

Hipotesis memberikan temuan 

bahwa: Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar siswa 

berkemampuan tinggi dan siswa 

berkemampuan rendah yang diajar 

dengan pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation dan siswa 

yang diajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay-Two Stray. 

6. Farida 

Sarimaya 

pada tahun 

2013 

Peningkatan 

keterampilan sosial 

siswa SMP dalam 

pembelajaran IPS 

melalui 

pengembangan 

model 

pembelajaran 

kooperatif” 

menunjukan bahwa ada 

peningkatan secara signifikan 

keterampilan sosial dengan 

pembelajaran berbasis kooperatif, 

sehingga adanya interaksi antara 

penggunaan model pembelajaran 

dengan kecerdasan interpersonal 

dan kecerdasan intrapersonal 

terhadap keterampilan sosial siswa 

pada pembelajaran IPS Terpadu. 
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C. Kerangka Pikir  

 
 

Dalam penelitian ini, variabel yang akan dikaji yaitu variabel (Y) yaitu 

keterampilan soial siswa dimana keterampilan sosial siswa masih belum 

diperhatikan pada saat pembelajaran, variabel bebas (X) yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation yang akan meningkatkan keterampilan 

sosial siswa pada saat kegiatan belajar, serta variabel moderator yaitu 

kecerdasan interpersonal dan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu 

di SMP Negeri 3 Jati Agung. 

1. Perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

dan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada 

mata pelajaran IPS. 

 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Namun pada kenyataan nya 

masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional pada saat 

proses pembelajaran, hal ini membuat siswa cenderung pasif dan suasana 

pembelajaran terkesan membosankan.  

Pembelajaran kooperatif dapat dijadikan metode yang tepat untuk 

meningkatkan keaktifan siswa. Pembelajaran kooperatif memiliki banyak 

jenis model, dua diantaranya adalah model pembelajaran two stay two 

stray dan model pembelajaran group investigation. 

 

 

 



41 
 

 

Adapun kelebihan model pembelajaran two stay two stray menurut Aris 

Shoimin (2014: 225) dengai berikut. 

a) mudah dipecah sebagai pasangan 

b) lebih banyak tugas yang bisa dilakukan 

c) guru mudah memonitor  

d) dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan 

e) kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna 

f) lebih berorentasi pada keaktifan 

g) menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa 

h) membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar 

 

 

Menurut Rusman (2014: 22), kelebihan pembelajaran group investigation, 

yaitu. 

a. dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab 

ketika siswa mengikuti pembelajaran. 

b. berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial. 

c. dapat mengembangkan kreativitas siswa, baik secara individu ataupun 

kelompok. 

d. memberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman sebaya dalam 

bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. 

e. mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru 

sehingga dapat membangun pengetahuan siswa. 

 

 

Model pembelajaran two stay two stray menekankan pada kekompakan 

dalam bekerjasama untuk memecahkan suatu permasalahan dan 

bertanggung jawab antar anggota kelompok untuk membagikan hasil dan 

informasinya dengan kelompok lain dan belajar untuk menghargai suatu 

pendapat. Kegiatan tersebut berkaitan dengan keterampilan sosial siswa. 

Pada model pembelajaran group investiagtion lebih menekankan pada 

kreativitas siswa yang akan meningkatkan keterampilan sosial. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti menduga terdapat perbedaan antara 

kedua model pembelajaran, sehingga diduga ada perbedaan keterampilan 

sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran koopertaif tipe group investigation 

pada mata pelajaran IPS. 

2. Perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal dengan siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal pada mata pelajaran IPS. 

 

Kecerdasan seorang anak adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan serta kontrol atas apa yang 

dilakukan. Menurut Imam Machli (2014: 38), dalam desain kurikulum 

2013 kompetensi inti terdiri empat dimensi yang saling terkait salah 

satunya adalah KI-2, Dimensi kecerdasan majemuk dalam pengembangan 

ranah sikap sosial (kI-2) dapat masuk dalam lingkup kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. 

Sunarto dan Agung Hartono (2010: 130-133), menyatakan bahwa 

pembentukan perkembangan atau keterampilan sosial manusia dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, kematangan anak, status sosial 

ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, serta emosi dan intelegensi 

 

Berdasarkan pendapat diatas salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan keterampilan anak adalah intelegensi dimana, kecerdasan 

akan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti oleh peneliti sebagai 

variabel moderator. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan untuk 

memahami orang lain dan berkemampuan yang baik dalam berinteraksi 
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dengan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang 

tinggi biasanya mudah untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, 

memiliki rasa empati yang baik, kemampuan dalam memecahkan suatu 

masalah yang ada disekitar lingkungan sosialnya.  

 

Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk memahami dirinya sendiri. Siswa yang memili kecerdasan 

intrapersonal  biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki 

sikap mandiri.  

 

Kecerdasan intrapersonal memiliki beberapa karakteristik menurut 

pendapat Lwin (2009: 240), menyatakan bahwa karakteristik anak yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal adalah sebagai berikut. 

a. Menyadari tingkat perasaan dan emosinya. 

b. Memiliki kendali diri yang baik 

c. Termotivasi sendiri dalam mengejar cita-citanya  

d. Dapar menertawakan kesalahannya sendiri dan belajar dari 

kesalahannya itu 

e. Mampu duduk sendiri dan belajar secara mandiri 

f. Memanfaatkan waktu berpikir dan merefleksikan apa yang dia lakukan, 

senang bekerja sendiri dan cukup mandiri 

g. Memiliki harga diri yang tinggi dan keyakinan diri yang tinggi 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan untuk memahami maksud dan keinginan 

orang lain, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan  cenderug mudah 

bersosialisasi. Sedangkan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan 

untuk memahami dirinya sendiri untuk bertindak sesuai dengan 

pemahamannya.  
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Demikian dengan hal diatas diduga ada perbedaan keterampilan sosial 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu pada siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal dan siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal.  

3. Interaksi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray dan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dengan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal terhadap keterampilan sosial siswa.   

 

Pembelajaran kooperative yang diungkapkan oleh Arif J dan Insih W 

(2013: 242), akan memberikan kesempatan pada siswa memanfaatkan 

keterampilan sosial mereka untuk bekerjasama dengan siswa lain, yang 

dihar pkan dalam jangka waktu panjang akan memberikan kontribusi 

dalam perkembangan hasil belajar kognitif dan afektif siswa 

 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa pembelajaran yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa pada saat 

proses pembelajaran adalah pembelajaraan kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal dalam pembelajaran IPS, keterampilan 

sosialnya lebih baik dari pada siswa yang memiliki kecerdasan 

interpersonal. Didukung oleh pendapat Lwin (2009: 14), menyatakan 

bahwa karakteristik anak yang mempunyai kecerdasan intrapersonal 

adalah mampu duduk sendiri dan belajar secara mandiri, memiliki harga 

diri yang tinggi, dan keyakinan diri yang tinggi serta percaya diri.  

 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Zakaria, Solfitri, Daud dan Abidin 

dalam Insih Wilujeng (2017: 242) yaitu, Pembelajaran kooperatif dapat 

mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, saling 

menghormati, tanggung jawab, toleransi dan bersedia berkorban untuk 

sebuah konsekuensi. Pelaksanaan tugas dalam pembelajaran kooperatif 

dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa. 
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Pada model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran IPS 

keterampilannya sosialnya lebih baik daripada siswa yang memiliki 

kecerdasan intrapersonal.  

Seperti yang diungkapkan oleh Bahaudin (2010: 19-20), bahwa 

kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang lain 

dan terampil dalam kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Diduga terjadi interaksi antar model pembelajaran kooperatif dengan 

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. 

 

4. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray lebih tinggi 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation bagi siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

Diduga penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation untuk siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal. 

Hal tersebut terjadi karena model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray menekankan kerjasama suatu tim untuk memecahkan suatu 

permasalahan. serta informasi akan dibagi kepada kelompok lain sehingga 

keterampilan sosial siswa dalam berkomunikasi akan sangat optimal 

terbentuk.  

Keterampilan sosial anak dapat dipengaruhi oleh kecerdasan interpersonal 

dalam pembelajaran kooperatif, pembelajaran kooperatif memberikan 

kesempatan pada siswa memanfaatkan keterampilan sosial mereka untuk 

bekerjasama dengan siswa lain, yang diharapkan dalam jangka panjang 

akan meningkatkan keterampilan sosial siswa. 
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Sebaliknya pada model pembelaajaran group investigation lebih 

menekankan kemampuan awal siswa atau kemandirian siswa, siswa tidak 

dituntut untuk memberikan penjelasan dan pemahaman materi kepada 

teman-temannya. Diduga keterampilan sosial siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajarannya menggunakan tipe two stay two stray lebih tinggi 

dibandingkan dengan model pembelajaran tipe group investigation. 

5. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation lebih tinggi secara 

signifikan daripada yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray bagi siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

Model pembelajaran group investigation adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada kemampuan berfikir secara mandiri dan dikombinasikan 

kerjasama tim untuk melaporkan hasil yang diperoleh. Siswa dituntut 

untuk dapat mempersiapkan diri untuk hal apa yang harus dilakukan, hal 

tersebut dipengaruhi oleh suatu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan 

intrapersonal adalah kecerdasan yang menunjukan kemampuan anak 

dalam memahami diri sendiri.  

 

Seperti yang diungkapkan oleh Lwin (2009: 233), kecerdasan mengenai 

diri sendiri. Meskipun dalam pembelajaran group investigation ini siswa 

berkelompok dan melakukan interaksi namun ada bagian terpenting dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu mengharuskan untuk mengandalkan 

kemampuan pribadi dan menuangkan pendapat dan ide-ide.  
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Peneliti menduga model pembelajaran group investigation lebih tepat 

diterapkan pada siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal 

dibandingkan menggunakan model pembelajaran two stay two stray. 

 

6. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal  

lebih tinggi daripada siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

Keterampilan sosial dikatakan optimal ketika seorang siswa memiliki 

kemampuan intrapersonal dan interpersonal dalam dirinya. Model 

pembelajaran tipe two stay two stray merupakan model pembelajaran yang 

diduga dapat melatih keterampilan sosial siswa. Hal tersebut terjadi karena 

model pembelajaran two stay two stray menekankan kerjasama antar 

anggota kelompok untuk memecahkan suatu masalah dan serta berbagi 

informasi pada kelompok lain, sehingga keterampilan sosial siswa dalam 

membentuk suatu komunikasi dengan teman sebaya sangat optimal.  

 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Lwin (2009: 197), bahwa 

kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memhami dan 

memperkirakan perasaan, tempramen, susana hati, maksud dan kinginan 

orang lain, dan menanggapinya secara layak. Siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal ketika menggunakan model pembelajaran two 

stay two stray akan akan lebih baik keterampilan sosialnya dibandingkan 

dengan siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Diduga 

pembelajaran tipe two stay two stray lebih optimal diterapkan pada siswa 

yang memiliki kecerdasan interpersonal daripada diterapkan menggunakan 

model pembelajaran group investigation.  
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7. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan 

interpersonal pada model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation pada mata pelajaran IPS. 

 

Kecerdasan interpersonal yang diungkapkan oleh Lwin (2008: 197), 

bahwa kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan 

memperkirakan perasaan, tempramen, suasana hati, maksud dan keinginan 

orang lain, dan menanggapinya secara layak. Siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal diduga cenderung lebih efektif dalam 

pembelajaran, siswa biasanya serIng berbagi apa yang ia ketahui, mampu 

berinteraksi dengan anggota kelompok, serta memiliki perilaku yang 

santun karena siswa dapat memahami perasaan orang lain.  

 

Dalam model pembelajaran group investigation, yang harus dilakukan 

adalah siswa untuk aktif dalam memikirkan pemecahan masalah untuk 

diselesaikan, tetapi siswa tidak dituntut untuk memberikan pemahaman 

dan memberikan penjelasan materi kepada teman-temanya.sehingga dalam 

hal ini kecerdasan intrapersonal sangat mempengaruhi.  

 

Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang menunjukan 

kemampuan anak dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai suatu 

kepekaan yang inggi dalam memahami susana hatinya, dan mampu 

mengembangkan kemapuan personal, karena siswa harus mampu 

menegnali dirinya sendiri, dan mempersiapkan diri untuk menguasai 

sesuatu.  

 

 



49 
 

 

Berdasarkan uraian diatas diduga siswa yang memliki kecerdasan 

interpersonalnya tinggi lebih baik menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray, karena siswa akan dituntut lebih aktif 

dalam berinteraksi pada saat proses pembelajaran dapat mengeksplor 

keterampilan sosial yang ada pada diri masing-masing siswa dan siswa 

yang memiliki kecerdasan intrapersonal dalam penerapannya pada saat 

belajar lebih optimal apabila menggunakan model pembelajaran koopertaif 

tipe group investigation 

\ 
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Berdasarkan penjelasan dihalaman sebelumnya, maka kerangka pikir 

penelitian ini dapat divisualisaikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

Berdasarkam gambar 1 dapat dijelaskan bahwa good character akan tercapai 

melalui pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dan tipe group investigation dengan 

memperhatikan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial peseta didik. 
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Anggapan  Dasar Hipotesis  sebagai berikut. 

 

1. Seluruh siswa kelas  VII SMP Negeri 3 Jati Agung semester ganjil tahun 

pelajaran 2018/2019 yang menjadi subjek penelitian mempunyai 

kesamaan akademis yang relative sama dalam mata pelajaran IPS. 

 

2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dan kelas yang diberi model 

pembelajaran kooperatif  tipe group investigation diajar oleh guru yang 

sama. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan keterampilan sosial 

siswa selain kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal dan 

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dan group 

investigation, diabaikan. 

 

D. Hipotesis  

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ada perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa yang  diajarkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation  pada mata pelajaran 

IPS Terpadu . 

2. Ada perbedaan yang signifikan keterampilan sosial antara siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal dan siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal . 
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3. Ada interaksi antara model pembelajaran  kooperatif tipe two stay two 

stray dan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

dengan  kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal terhadap 

keterampilan sosial. 

4. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray lebih tinggi daripada 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  

group investigation bagi siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal 

pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

5. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation lebih tinggi secara 

signifikan daripada yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray bagi siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu..  

6. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal lebih 

tinggi daripada siswa yang memiliki kecerdasan intrapesonal yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

7. Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal 

lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang memliki kecerdasan 

interpersonal dimana pada praktik pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian  

 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2018: 2) menyatakan 

bahwa penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan 

cara-cara yang masuk akal, sehinggga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra 

manusia. Sistematis artinya proses penelitian menggunakan langkah-langkah 

tertentu yang bersifat logis. 

 

Menurut Arikunto (2013: 22), metode penelitian merupakan langkah-langkah 

 yang harus ditempuh oleh peneliti agar penelitiannya berjalan lancar. 

 Langkah-langkah penelitian pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

tahap pembuatan rancangan penelitian , tahap pelaksanaan penelitian dan 

tahap pembuatan laporan penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen dengan pendekatan 

komparatif. 
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Menurut Sugiyono (2017: 72), penelitian eksperimen merupakan suatu 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-variabel 

dapat dipilih dan variabel-variabel lain dapat mempengaruhi proses 

eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat. 

 

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

membandingkan. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter 

populasi yang berbentuk perbandingan (Sugiyono, 2017: 113). 

 

1. Desain Eksperimen  

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah 

desain faktorial. Desain faktorial merupakan modifikasi dari suatu desain  

semu), yaitu desainng mempunyaikelas kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol (Sugiyono, 2018: 114) dalam 

desain ini variabel yang belum di manipulasi (model pembelajaran two 

stay two stray dan group investigation) disebut variabel eksperimental 

(X1), sedang variabel bebas yang kedua disebut variabel kontrol (X2), dan 

variabel ketiga disebut variabel moderator yaitu kecerdasan interpersonal 

dan intrapersonal.  
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Model            

Pembelajaran 

Kecerdasan  

Siswa 

 

Model Pembelajaran 

Two Stay Two Stray 

(A1) 

 

Model Pembelajaran 

Group Investigation 

(A2) 

Kecerdasan 

Interpersonal 

(B1) 

Keterampilan sosial            Keterampilan Sosial 

        (A1B1)                                 (A2B1) 

Kecerdasan 

Intrapersonal 

(B2) 

Keterampilan sosial            Keterampilan Sosial 

        (A1B2)                                 (A2B2) 

Gambar 2. Desain Penelitian Eksperimen Faktorial 

 

Keterangan : 

A1: Kelas Eksperimen 

A2: Kelas Kontrol 

 

Penelitian ini akan membandingkan dua model pembelajaran yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dan model pembelajaran 

kooperatif  tipe group investigation terhadap keterampilan sosial siswa 

dengan keyakinan bahwa kedua model pembelajaran ini mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap keterampilan sosial siswa dengan 

memperhatikan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, kelompok sampel 

ditentukan secara random.  

 

2. Prosedur Penelitian  

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

 berikut:  

1. Observasi, survey pendahuluan untuk melihat permasalahan di 

lapangan yang akan diteliti. 
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2. Melakukan wawancara terhadap guru bidang studi IPS untuk 

mengetahui jumlah kelas yang akan digunakan sebagai populasi 

dan pengambilan sampel dalam penelitian yang menggunakan 

teknik cluster random sampling. 

3. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian 

menyusun rancanagan penelitian. 

4. Memberikan perlakuan yang berbeda antara kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran koooperatif tipe two stay 

two stray dan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

5. Membuat kesimpulan lama pertemuan di dua kelas yang sama, 

yaitu dua jam pelajaran atau 2 x 40 menit pada satu kali 

pertemuan. 

6. Uji coba validitas dan reabilitas angket kecerdasan interpersonal 

dan intrapersonal. 

7. Melakukan penelitian melalui lembar observasi untuk mengukur 

keterampilan sosial siswa dan menyebarkan angket untuk 

mengetahui kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa. 

8. Analisis data untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Untuk melakukan penelitian, harus ada objek yang akan dijadikan tempat 

penelitian. Objek yang dijadikan tempat penelitian tersebut disebut 

populasi. Menurut Sugiyono (2018: 117) menyatakan bahwa populasi 
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adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Jati Agung Tahun 

Pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 5 kelas berjumlah 160 orang siswa. 

 

2. Sampel 

 

Setelah diketahui populasi dari suatu penelitian, maka harus ditentukan 

mana sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono 

(2018: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.  

 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah adalah teknik cluster 

random sampling. Menurut Sugiyono (2018: 120) menyatakan bahwa 

cluster random sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Sampel penelitian ini 

diambil dari populasi sebanyak 5 kelas. Berdasarkan teknik cluster 

random sampling yang telah dilakukan maka diperoleh kelas VII D (32 

siswa) sebagai kelas eksperimen (model pembelajaran two stay two stray 

dan kelas VII E (32 siswa) sebagai kelas  kontrol model pembelajaran 

group investigation. 
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C. Variabel Penelitian 

 

 Variabel menurut Sugiyono (2018: 38) variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga 

variabel, yaitu variabel bebas (independen), variabel terikat (dependen) 

dan variabel moderator. 

 

1. Variabel Bebas (Independen)  

 Variabel bebas menurut Sugiyono (2018: 61) variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat).  

 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

sebagai kelas eksperimen yang dilambangkan dengan X1, dan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation sebagai 

kelas kontrol yang dilambangkan dengan simbol X2. 

2. Variabel Terikat (Dependen)  

 

 Variabel terikat (dependen variable) menurut Sugiyono (2018: 61), 

variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat 

biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah keterampilan sosial kelas eksperimen (Y1) dan 

keterampilan sosial siswa kelas kontrol (Y2). 
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3. Variabel Moderator  

Variabel yang diduga mempengaruhi hubungan antara variabel bebas 

dan terikat ini adalah kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa 

terhadap mata pelajaran mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara model pembelajaran dengan 

keterampilan sosial siswa yaitu melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray dan group investigation. 

 

D. Definisi Konseptual Variabel 

 

1.  Keterampilan sosial  

Keterampilan sosial adalah keterampilan yang dimiliki individu baik 

kemampuan berinteraksi maupun menjalin hubungan dengan orang 

lain, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami orang 

lain dan terampil dalam kemampuannya dalam berinteraksi dengan 

orang lain yang mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi.  

2.  Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri 

sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupanya sendiri sehingga 

siswa mengetahui apa yang harus dilakukan. 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray merupakan 

pembelajaran kelompok dengan cara siswa bekerjasama dalam 

kelompok belajar yang bersifat heterogen yang masing-masing 

kelompok mengajarkan apa yang dipelajari kepada kelompok lain. 

4. Model pembelajaran group Investigation merupakan model 
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pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas dan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam proses pembelajaran dalam 

mengembangkan keterampilan sosial pada siswa 

 

E. Definisi Operasional 

 

     Tabel 5. Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Pengukuran 

Variabel 

Skala 

Pengukuran 

Keterampilan 

Sosial 

1. Menghargai kontribusi 

Kelompok 

2. Berperan aktif dalam 

kelompok 

3. Kerjasama dalam 

kelompok selama 

pembelajaran 

4. Mendorong partisipasi 

anggota lain 

5. Mengkomunikasikan 

gagasan dengan baik 

 

Noer Suryani dan Zulhelmi 

dalam Arif J dan Insih W 

(2017: 244) 

Tingkat 

besarnya 

penilaian 

keterampilan 

sosial siswa 

pada lembar 

observasi pada 

mata pelajaran 

IPS Terpadu. 

 

Interval 

Two stay two 

stray 

Hasil non tes menggunakan 

model pembelajaran two 

stay two stray 

Tingkat 

besarnya 

penilaian 

keterampilan 

sosial siswa 

setelah 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

two stay two 

stray. 

Ordinal 
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Tabel Lanjutan 

Group 

investigation 

 

Hasil non tes menggunakan 

model pembelajaran group 

investigation. 

Tingkat 

besarnya 

penilaian 

keterampilan 

sosial setelah 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

group 

investigation 

Ordinal 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukan bahwa keterampilan sosial yang dapat 

diukur melalui lembar observasi sedangkan model pembelajaran merupakan 

variabel perlakuan yang tidak diukur serta kecerdasan interpersonal dan 

intrapersonal dapat diukur melalui angket psikologi. 

 

Kecerdasan 

interpersonal  

a. Kepekaan sosial  

b. Wawasan sosial 

c. Keterampilan 

komunikasi sosial 

 

 

(Safaria dalam AW. Suranto 

2011: 24) 

Instrumen non 

tes, 

menggunakan 

angket untuk 

mengetahui 

kecerdasan 

interpersonal 

siswa 

Interval 

menggunak

an 

pendekatan 

Semantik 

Differensial 

Kecerdasan 

intrapersonal 

a. Mengenal diri sendiri 

b. Megetahui yang 

diinginkan 

c. Mengetahui yang 

penting 

 

 

(Alder dalamYaumi, 

Muhammad, 2012: 79-97) 

Instrumen non 

tes, 

menggunakan 

angket untuk 

mengetahui 

kecerdasan 

intrapersonal 

siswa 

Interval 

menggunak

an 

pendekatan 

Semantik 

Differensial 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

 

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

tentang kegiatan proses belajar dan untuk melakukan pengamatan 

langsung mengenai keterampilan sosial siswa di SMP Negeri 3 Jati Agung. 

2. Dokumentasi 

 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkenan dengan 

jumlah siswa, fasilitas yang ada, sejarah, gambaran, maupun profil di SMP 

Negeri 3 Jati Agung. 

3. Wawancara  

  

Menurut Sugiyono (2018: 319) wawancara adalah teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.  

 

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai guru mata 

pelajaran IPS tentang keterampilan sosial siswa SMP Negeri 3 Jati Agung. 

4. Angket 

 

Dalam penelitian ini angket psikologis. Instrumen pengukuran untuk 

mengidentifikasi kontak psikologis seringkali dinamakan dengan tes 

namun dalam hal ini angket psikologi digunakan sebagai istilah untuk 

atribut afektif sedangkan kata tes digunakan untuk atribut kognitif. Angket 

psikologi ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal siswa dengan 

menggunakan pendekatan semantik differensial. Tiap item dibagi menjadi 

7 ranting yaitu 1, 2, 3, 4,5, 6 dan 7.  
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G. Uji Persyaratan Instrumen  

Instrumen dalam penelitian ini berupa non tes instrumen non tes diberikan 

pada awal sebelum siswa diberi perlakuan (angket) yang berujuan untuk 

mengetahui kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Sebelum non tes 

diberikan kepada siswa yang merupakan sampel penelitian, maka terlebih 

dahulu akan diadakan uji coba non tes atau intrumen angket untuk 

mengukur kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa yang 

dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 3 Jati Agung.  

 

1. Uji Validitas  

 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Penelitian 

ini menggunakan instrumen angket dan lembar observasi yang bersifat 

menghimpun data sehingga tidak perlu standarisasi instrumen, cukup 

dengan validitas isi. Validitas isi menunjukkan kemampuan instrumen 

penelitian dalam mengungkapkan atau mewakili semua isi yang 

hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkur kolerasi antar 

variabel atau item dengan skor total variable. 

 

Cara mengukur validitas isi yaitu dengan mencari korelasi antar 

masing-masing pernyataan dengan skor total menggunakan rumus 

teknik korelasi product momen. 
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 Dengan rumus sebagai berikut 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑁  ∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

Keterangan: 

 rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N  = jumlah item  

∑X = jumlah X  

∑Y  = jumlah Y  

∑xy  = jumlah perkalian x dan y  

X2  = kuadrat dari x  

Y2  = kuadrat dari y  

(Arikunto, 2016: 171-172) 

 

Hasil rekapitulasi uji validitas Uji coba instrumen angket kecerdasan 

interpersonal. 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas instrumen kecerdasan Interpersonal 

Item 

Pertanyaan 

rhitung rtabel Kondisi Significan 

Butir 1 0,066438 

 

0,444 rhitung < rtabel 0,780786 

 

Butir 2 0,095328 

 

0,444 rhitung < rtabel 0,689316 

 

Butir 3 0,523427 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,017863 

 

Butir 4 0,588757 0,444 rhitung > rtabel 0,006312 

 

Butir 5 0,114275 

 

0,444 rhitung < rtabel 0,631425 

 

Butir 6 0,496683 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,02589 

Butir 7 0,078213 

 

0,444 rhitung < rtabel 0,743094 

 

Butir 8 0,513872 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,020465 

 

Butir 9 0,530619 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,016085 

 

Butir 10 0,634434 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,00266 

 



66 
 

 

Tabel Lanjutan 

Butir 11  0,159694 

 

0,444 rhitung < rtabel 0,50125 

 

Butir 12 0,464466 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,039096 

 

Butir 13 0,458277 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,042141 

 

Butir 14 0,470928 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,036102 

 

Butir 15 0,45606 0,444 rhitung > rtabel 0,043276 

 

Butir 16 0,570748 

 

0,444 rhitung <  rtabel 0,008586 

 

Butir 17 0,506701 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,022609 

 

Butir 18 0,490642 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,028057 

 

Butir 19 0,523427 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,017863 

 

Butir 20 0,584269 0,444 rhitung > rtabel 0,006826 

 

Butir 21 0,642376 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,002257 

 

Butir 22 0,516469 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,019729 

 

Butir 23 0,607145 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,004527 

 

Butir 24 0,622328 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,003387 

 

Butir 25 0,5639 0,444 rhitung > rtabel 0,009605 

 

Butir 26 0,504213 

 

0,444 rhitung >  rtabel 0,023393 

 

Butir 27 0,615994 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,00383 

 

Butir28 0,535694 

 

0,444 rhitung >  rtabel 0,014918 

 

Butir 29 

 

 

0,482977 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,030997 

 

Butir 30 0,553039 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,011432 

 

 

Dari hasil perhitungan ternyata item pertanyaaan B1, B2, B5, B7, 

B11. Tidak Valid karena rhitung < rtabel  



67 
 

 

Hasil rekapitulasi uji validitas Uji coba instrumen angket kecerdasan   

intrarsonal. 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas instrumen kecerdasan Intrapersonal 

Item 

Pertanyaan 

rhitung rtabel Kondisi Significan 

Butir 1 0,502 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,024097 

Butir 2 0,51825 0,444 rhitung > rtabel 0,019238 

 

Butir 3 -0,00992 0,444 rhitung <  rtabel 0,966877 

 

Butir 4 0,449307 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,046876 

 

Butir 5 0,613187 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,00404 

 

Butir 6 0,490546 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,028092 

 

Butir 7 0,527077 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,016942 

 

Butir 8 0,509265 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,021823 

 

Butir 9 0,502667 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,023891 

 

Butir 10 0,484543 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,030378 

 

Butir 11  0,48433 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,030461 

 

Butir 12 0,52665 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,017047 

 

Butir 13 0,584651 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,006781 

 

Butir 14 0,556407 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,010839 

 

Butir 15 0,49576 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,026219 

 

Butir 16 0,070087 

 

0,444 rhitung <  rtabel 0,769052 

 

Butir 17 0,486468 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,02963 

 

Butir 18 0,467435 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,037697 

 

Butir 19 0,550584 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,011881 

 

Butir 20 0,57504 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,007991 
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Tabel Lanjutan 

Butir 21 0,561345 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,010015 

 

Butir 22 0,451968 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,045431 

 

Butir 23 0,480901 

 

0,444 rhitung  > rtabel 0,031834 

 

Butir 24 -0,01407 

 

0,444 rhitung  < rtabel 0,953065 

 

Butir 25 0,600404 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,005125 

 

Butir 26 0,032199 

 

0,444 rhitung <  rtabel 0,892802 

 

Butir 27 0,515065 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,020124 

 

Butir28 0,009073 

 

0,444 rhitung <  rtabel 0,969716 

 

Butir 29 0,518965 

 

0,444 rhitung > rtabel 0,019043 

 

Butir 30 0,117327 

 

0,444 rhitung < rtabel 0,622279 

 

  

Dari  hasil perhitungan ternyata item pertanyaaan B3, B16, B24, B26, 

B28, B30. Tidak Valid karena rhitung < rtabel. 

 

2. Uji Reliabilitas  

 

Uji realibilitas skala untuk mengukur kecerdasan interpersonal dan 

intrapersonal siswa terhadap mata pelajaran IPS menggunakan rumus 

alpha cronbach. 

 

 Keterangan : 

 

 

(Arikunto, 2016: 180 
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Tabel 8. Kategori Besar Reliabilitas 

No Nilai r11 Keterangan 

1 0,00-0,20 Sangat rendah 

2 0,21-0,40 Rendah 

3 0,41-0,60 Cukup 

4 0,61-0,80 Tinggi 

5 0,81-1,00 Sangat Tinggi 

(Arikunto, 2013:75) 

 

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r table dengan a=0,05 maka 

alat ukur tersebut dinyatakan reliable dan sebaliknya apabila r hitung < r 

table maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak relibable. 

 

Hasi uji reliabilitas kecerdasan interpersonal, analisis instrumen tersebut 

dapat dilihat n kasus adalah 20 responden untuk item yang dianalisis 

ada 24 item, karena 6 item tidak valid maka tidak dianalisis, kemudian r 

Alpha diperoleh 0,886, perhitungan instrumen kecerdasan intrapersonal 

mempunyai reliabilitas sangat tinggi. Dan Hasil uji reliabilitas 

kecerdasan intrapersonal, analisis instrumen dapat dilihat n kasus 

adalah 20 responden untuk item yang dianalisis ada 25 item, karena 5 

item tidak valid maka tidak dianalisis, kemudian r Alpha diperoleh 

0,900, perhitungan instrumen kecerdasan intrapersonal mempunyai 

reliabilitas sangat tinggi. 
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H.  Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

 

Uji normalitas menggunakan uji Liliesfor. Berdasarkan sampel yang 

akan diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau 

sebaliknya. 

Menggunakan rumus sebagai berikut. 

Lo =  F (Zi) - S (Zi) 

Keterangan :      

Lo           =  harga mutlak 

F (Zi)           =  peluang angka baku 

S (Zi)           = proporsi angka baku 

(Sugiyono, 2017:  146) 

Kriteria pengujian adalah jika Lhitung dengana huruf signifikansi 

0,05 maka variabel berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya 

. 

2. Uji Homogenitas  

 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 

Levene ( Levene Test). 

Rumus uji Levene adalah sebagai berikut. 

W = 
(𝑛−𝑘)

(𝑘−1)

∑ 𝑛1(𝑍1− 𝑍)2𝑘
𝑙=1

∑ ∑ (𝑍∪−�̅�1)2𝑛1
𝐽=1

𝑘
𝑙=1

 

(Sugiyono, 2017:276) 
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Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila W ≤ F table maka data 

sampel akan homogen dan apabila W ≥ F table maka data sample 

tidak homogenya dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk n-1. 

 

I. Teknik Analisis Data 

 

1. T-Test Dua Sampel Independen 

 

Terdapat Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan 

untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel indepen. 

 
1. Separated Varians 

       𝑡 =  
𝑥1 − 𝑥2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

 
 

2. Polled Varians 

𝑡 =  
𝑥1 −  𝑥2

√
(𝑛1 −  1)𝑠1

2 +  (𝑛2 −  1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 −  2 (
1

𝑛1
+  

1
𝑛2

)

 

𝑡 =  
𝑥1 − 𝑥3

√
(𝑛1 −  1)𝑠1

2 +  (𝑛3 −  1)𝑠3
2

𝑛1 +  𝑛3 −  2 (
1

𝑛1
+  

1
𝑛3

)

 

 

𝑡 =  
𝑥2 −  𝑥3

√
(𝑛2 −  1)𝑠2

2 +  (𝑛3 −  1)𝑠3
2

𝑛2 +  𝑛3 −  2 (
1

𝑛2
+  

1
𝑛3

)

 

 (Sugiyono, 2017: 138) 
  

 

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.
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Berdasarkan dua hal tersebut maka berikut ini diberi petunjuk untuk 

memilih rumus t-test. 

1)  Apabila jumlah anggota sampel  =   dan varians homogen,  

  maka dapat menggunakan rumus t-test baik sparated maupun  

  polled varians untuk melihat harga   maka digunakan dk yang 

  besarnya dk =  +  –2. 

2)  Apabila   dan varians homogen dapat digunakan   

  rumus t-test dengan pooled varians, dengan dk =  +   –2.  

3) Apabila =   dan varian tidak homogen, dapat digunakan rumus 

t-test dengan pooled varians maupun sparated varians, dengan dk =  

 - 1 atau   jadi dk bukan  +   –2. 

4) Apabila  dan varians tidak homogen, untuk ini 

 digunakan rumus t-test dengan sparated varians, harga t sebagai 

 pengganti harga ttabel hitung dari selisih harga harga ttabel dengan dk 

=  (  - 1) dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t yang 

 terkecil. (Sugiyono, 2017: 197-198). 

 

2. Analisis Varians Dua Jalan  

 

 Penelitian ini menggunakan analisis varians dua jalan untuk mengetahui 

tingkat signifikasi perbedaan dua model pembelajaran dengan kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal terhadap keterampilan sosial siswa 

pada mata pelajaran IPS Terpadu. 
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         Tabel 9. Rumus Unsur Tabel Analisis Varian Dua Jalan 

Sumber 

Variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK  𝐅𝟎  

Antara A 

 

Antara B 

 

Antara AB 
(Interaksi) 

 

Dalam (d) 

JKA = ∑
(∑ XA)2

nA

−
(∑ XT)2

N
 

JKB = ∑
(∑ XB)2

nB

−
(∑ XT)2

N
 

JKAB = ∑
(∑ XB)2

nB

−
(∑ XT)2

N
− JKA

− JKB 

JK(d) = JKA − JKB − JKAB 

A-1 (2) 

 

 

B-1 (2) 

 

dbAxdbB 

(4) 

 

dbT-dbA-

dbB-dbAB 

JKA

dbA
 

 

JKB

dbB
 

 

JKAB

dbAB
 

 

 

JKd

dbd
 

MKA

MKd
 

 

MKB

MKd
 

 

MKAB

MKd
 

Total (T) 
JKT = ∑ 𝑋 𝑇

2
−

(∑ XT)2

N
 

N-1(49)   

Keterangan: 

JKT =  Jumlah kuadrat total 

JKA = Jumlah kuadrat variabel A 

JKB = Jumlah kuadrat variabel B 

JKAB = Jumlah kuadrat interaksi antara varaiabel A dengan variabel B 

JKd = B 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 F0 untuk variabel A 

FB = harga F0 untuk variabel B 

FAB = harga F0 untuk interaksi variabel A dengan variabel B 

(Suharsimi Arikunto (2013: 429). 
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J. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini terdapat tujuh rumusan hipotesis yang akan dilakukan 

pengujian dengan menggunakan statistik t-test dua sampel independen dan 

anava dua jalan. Adapun ke-tujuh rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Rumusan hipotesis 1 : 

Ho : µ1= µ2   Tidak terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa 

yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray dan model pembelajaran 

kooperatif  tipe group investigation paad mata 

pelajaran IPS. 

 

Ha : µ1≠ µ2   Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray dan model pembelajaran kooperatif  

tipe group investigation pada mata pelajaran IPS 

Rumusan hipotesis  2 : 

Ho : µ1= µ2  Tidak terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa 

yang memiliki kecerdasan interpersonal dan 

kecerdasan intrapersonal. 

 
 

  Ha : µ1≠ c2   Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal 
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Rumusan hipotesis 3: 

 

Ho : Ax B = 0     Tidak ada interaksi antara antara model pembelajaran 

dengan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal. 

Ha : AxB≠ 0 Ada interaksi antara antara model pembelajaran dengan 

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal.  

       Rumusan hipotesis 4: 

 

Ho:µ1≤ µ2      Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray lebih rendah daripada pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation bagi siswa yang memiliki kecerdasan 

interpersonal pada mata pelajaran IPS. 

 
Ha : µ1≥µ2  Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray lebih tinggi daripada pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation bagi siswa yang memiliki kecerdasan 

interpersonal pada mata pelajaran IPS. 

Rumusan Hipotesis 5  

Ho: µ1≤ µ2     Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation lebih rendah daripada pembelajarannya 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray bagi siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal pada mata pelajaran IPS.  

Ha: µ1>µ       Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation lebih tinggi daripada pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group 

two stay two stray bagi siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Rumusan Hipotesis 6 

Ho : µ1 ≤ µ2    Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan inter 

personal lebih rendah dibandingkan siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran tipe two stay 

two stray. 

Ha:µ1 > µ2 Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan 

interpersonal lebih tinggi dibandingkan siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal pada mata pelajaran tipe two stay 

two stray. 

Rumusan Hipotesis 7 

Ho:µ1≤ µ2  Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal lebih rendah dibandingkan siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal pada pembelajaran group 

investigation 
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Ha: µ1>  µ2   Keterampilan sosial siswa yang memiliki kecerdasan 

intrapersonal lebih tinggi dibandingkan siswa yang memiliki 

kecerdasan interpersonal pada pembelajaran group 

investigation. 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. 

Ho ditolak apabila Fhitung  > Ftabel ; thitung > ttabel 

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel 

Hipotesis 1, 2 dan 3 diuji menggunakan rumus analisis dua jalan, hipotesis 4, 

5,6 dan 7 diuji menggunakan rumus T-test dua sampel independen.



 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data dan pengujian, dapat ditarik sebuah kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa antara 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

kooperatif two stay two stray dibandingkan dengan model 

pembelajaran kooperatif  group investigation pada mata pelajaran IPS 

Terpadu.  

2. Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan sosial siswa antara 

siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dengan siswa yang 

memiliki kecerdasan intrapersonal pada mata pelajaran IPS Terpadu.  

3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal terhadap keterampilan 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.  

4. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran two stay two stray lebih tinggi dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran group investigation bagi siswa 

yang memliki kecerdasan  intrapersonal terhadap mata pelajaran IPS 

Terpadu
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5. Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran group investigation lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

menggunakan model pembelajaran two stay two stray bagi siswa yang 

memiliki kecerdasan interpersonal terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.  

6. Keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan interpersonal lebih tinggi 

dibandingkan dengan kecerdasan intrapersonal dengan mengunakan model 

pembelajaran two stay two stray terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.  

7. Keterampilan sosial antara siswa yang kecerdasan intrapersonal lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dengan 

menggunakan model pembelajaran group investigation. 

 

B.  Saran 

Berdsasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan.  

1. Guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan mata 

pelajaran IPS Terpadu, seperti menggunakan model pembelajaran two 

stay two stray dan group investigation untuk bisa meningkatkan 

keterampilan sosial siswa. 

2. Sebaiknya guru mengenal karakteristik yang dimiliki oleh siswa, 

termasuk juga karakteristik kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal siswa sehingga guru dapat menggali potensi yang dimiliki 

oleh siswa pada saat proses pembelajaran. 
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3. Sebaiknya interaksi yang terjalin antara siswa dengan guru berlangsung 

secara optimal agar tujuan pembelajaran tercapai. 

4. Sebaiknya guru untuk mengupayakan peningkatan keterampilan sosial 

siswa, bagi siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dapat 

menggunakan model pembelajaran two stay two stray, karena model two 

stay two stray lebih baik dibandingkan dengan model group investigation. 

5. Sebaiknya guru untuk mengupayakan peningkatan keterampilan sosial 

siswa, bagi siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal dapat 

menggunakan model pembelajaran group investigation, karena model 

group investigation lebih baik dibandingkan dengan model two stay two 

stray. 

6. Sebaiknya guru untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa dapat 

mempertimbangkan model pembelajaran two stay two stray pada siswa 

yang memiliki kecerdasan interpersonal karena kecerdasan interpersonal 

lebih tinggi dibandingkan dengan kecerdasan intrapersonal 

7. Sebaiknya guru untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa dapat 

mempertimbangkan model pembelajaran group investigation pada siswa 

yang memiliki kecerdasan interpersonal karena kecerdasan intrapersonal 

lebih tinggi dibandingkan dengan kecerdasan interpersonal. 
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