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Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray, Hasil belajar,   

Pokok Bahasan Ketenagakerjaan 

 

Metode pembelajaran sebelum dilaksanakan penelitian masih menggunakan 

metode kovensional, yaitu dengan menggunakan ceramah. Hasil belajar siswa 

SMP Islam Sudirman Ambarawa juga masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan 

hasil tes ulangan sisa sebelum penelitian. Siswa yang belum tuntas atau memiliki 

nilai kurang dari 62 yang merupakan batas KKM adalah sejumlah 20 siswa, 

sedangkan yang sudah memenuhi batas tuntas adalah sejumlah 23 siswa, dengan 

prosentase kelulusan hanya 53,48%. Hal ini menujukkan bahwa hampir setengah 

dari siswa kelas VIII E belum dapat mencapai hasil yang memuaskan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa dan mengetahui respon 

siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 

siklus, dimana dalam setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dalam proses pembelajaran 

dalam setiap siklusnya guru membagikan lembar diskusi siswa yang harus 

dikerjakan oleh kelompok siswa. observer mengamati aktivitas siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar siswa diambil 

berdasarkan hasil kerja kelompok dan pengematan aktivitas siswa oleh observer. 

Dalam akhir proses pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari den guru memberi koreksi dan 

motivasi  kepeda siswa. 

Hasil penilaian siswa pada siklus 1 nilai rata-rata siswa adalah 66,62 dengan 

prosentase kelulusan sebesar 62,79%. Sedangkan pada siklus 2 nilai rata-rata 

siswa adalah 77,09 dengan prosentase kelulusan sebesar 93.02%. proses 

pembelajaran ini juga mendapatkan respon positif dari siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa setelah menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray. Siswa juga memberikan respon positif terhadap model pembelajaran 

tersebut. Kepada guru dan calon guru dapat menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray sebagai salah satu metode alternatif  

pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dapat diketahui dengan melihat adanya aktivitas 

pendidikan. Aktivitas pendidikan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang 

memiliki lapangan dan jangkauan luas yang mencakup semua pengalaman 

dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Dalam interaksi manusia, karya 

pendidikan dapat diamati dengan cermat seperti juga dengan kegiatan 

manusia yang lain seperti kegiatan ekonomi, politik, hukum dan lain 

sebagainya. 

Pendidikan berkaitan erat dengan perkembangan manusia mulai 

perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, 

sosial, sampai kepada perkembangan iman. Perkembangan ini mengacu 

kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia 

meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan 

bermoral. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan suatu usaha yang 

disadari, bukan suatu perbuatan serampangan begitu saja, sehingga dapat 

dipertimbangkan segala perbuatan-perbuatan dalam mendidik tersebut. 

Menurut Munib (2009:26-27) Dalam pendidikan terdapat tiga konsep 

dasar yang akan dilaksanakan, yaitu:  

1) Bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup (life long education). 

Dalam hal ini berarti bahwa usaha pendidikan sudah dimulai sejak 

manusia berada dalam kandungan ibunya sampai ia tutup usia, 
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sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat  

mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep 

pendidikan sepanjang hayat ialah bahwa pendidikan tidak identik 

dengan sekolah. Pendidikan akan berkangsung dalam lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

2) Bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab 

bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah 

tidak oleh memonopoli segalanya melainkan bersama dengan 

keluarga dan masyarakat, berusaha agar pendidikan mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

3) Bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan, karena 

pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian 

yang berkembang. Handerson mengemukakan, bahwa pendidikan 

tidak dapat dielakkan oleh manusia, suatu perbuatan yang tidak 

boleh tidak terjadi, karena pendidikan itu membimbing generasi 

muda untuk mencapai suatu generasi yang lebih baik. 

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih 

baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu 

yang  berkepribadian lebih baik. Pendidikan merupakan suatu proses yang 

kompleks dan melibatkan banyak pihak khususnya keluarga, sekolah dan 

masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang di suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan 

dalam suatu konteks yang sangat luas, yang menyangkut kehidupan seluruh 
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umat manusia, yang digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk 

mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.  

Dalam pengertian yang khusus, pendidikan diartikan sebagai suatu 

bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum 

dewasa untuk mencapai kedewasaannya (Munib, 2009:30). Dalam arti 

sederhana pendidiakn sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan 

(Hasbullah, 2009:1). Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan 

umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti 

(kekuatan batin/karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak. UNDANG-

UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL No. 20 Tahun 

2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

lemahnya proses pembelajaran. Kebanyakan guru menganggap mengajar 

hanya sebatas menyampaikan meteri sehingga seringkali dalam proses 

pembelajaran hanya terjadi suatu kejadian dan kegiatan yang sama atau 

monoton. Siswa hanya mendapatkan informasi yang disampaikan oleh guru, 

yaitu materi yang sudah tertulis didalam buku lembar kerja siswa dengan apa 
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adanya. Sehingga anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berfikirnya. Dalam pelaksaan kegiatan pembelajaran, anak juga sering 

dipaksa untuk mengingat dan menghafal berbagai informasi tanpa dituntut 

untuk memahami informasi apa yang didapat.  

Pembelajaran merupakan suatu proses bantuan yang diberikan pendidik 

atau guru agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik atau siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan lebih baik. 

Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Sedangkan arti dari proses pembelajaran adalah membentuk kreasi 

lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah kognitif siswa. Tujuan 

pengaturan lingkungan adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang 

memberi latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Pembelajaran yang 

berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. 

Pembelajar atau siswa yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan 

pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada 

keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui 

perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Dalam proses 

pembelajaran juga dibutuhkan desain pembelajaran. Desain pembelajaran 

yang baik, ditunjang fasilitas yang memandai, ditambah dengan kreativitas 

guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. 
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Belajar adalah proses penguasaan perubahan secara permanen dalam 

pemahaman, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan, dan keterampilan, 

melalui pengalaman (Good dan Brophy dalam Depdiknas, 2007:8). Definisi 

belajar tersebut mencerminkan bahwa belajar adalah suatu kejadian internal, 

suatu kejadian kognitif yang tidak dapat disamakan dengan kinerja yang 

dapat diamati. Sedangkan mengajar dapat diartikan sebagai upaya kegiatan 

menciptakan suasana yang mendorong inisiatif, motivasi dan tanggung jawab 

pada peserta didik untuk selalu menerapkan seluruh potensi diri dalam 

membangun gagasan melalui kegiatan belajar sepanjang hayat.  

 Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan aktif peserta didik 

untuk membangun makna atau pemahaman terhadap suatu objek atau suatu 

peristiwa. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak akan lepas dengan 

masalah hasil belajar. Hasil belajar adalah adalah buah perolehan yang dapat 

berupa pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan ketrampilan. 

Proses belajar mengajar yang bertujuan agar bahan ajaran dapat 

dikuasai secara tuntas oleh siswa disebut juga belajar tuntas, yang berarti 

dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Belajar tuntas ini merupakan strategi 

pembelajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan 

kelompok (group based approach). Dengan sistem belajar tuntas diharapkan 

program belajar mengajar dapat dilaksanakan sedemikian rupa agar tujuan 

instruksional yang hendak dicapai dapat diperoleh secara optimal sehingga 

proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Secara operasional 
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perwujudan belajar tuntas adalah: Nilai rata-rata seluruh siswa dalam satuan 

kelas dapat ditingkatkan dan jarak antara siswa yang cepat dan lambat belajar 

menjadi semakin pendek. 

Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah sosial ekonomi yang ada dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam ilmu ekonomi salah satunya kita dapat mempelajari 

tentang permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya 

dalam kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi dalam kehidupan nyata dapat 

mengalami perubahan setiap saat karena banyak sekali hal-hal yang 

mempengaruhi keadan ekonomi di dunia ini. Ilmu ekonomi merupakan ilmu 

yang mengedepankan hafalan dan hitungan dengan penerapanya. Hal ini 

membuat ilmu ekonomi sangat menarik untuk dipelajari.  

Materi pokok bahasan ketenagakerjaan merupakan salah satu materi 

pokok yang dipelajari oleh siswa sekolah menengah pertama kelas VIII. 

Materi ini merupakan materi yang menyajikan tentang fakta-fakta, tentang 

peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam 

mempelajarinya siswa harus mampu mengerti dan memehami konsep-konsep 

materi yang ada didalam pelajaran tersebut. Materi ini tergolong dalam materi 

sulit karena selain berupa hafalan juga dibutuhkan pemahaman yang tinggi. 

Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan 

instruksional maka diperlukan metode yang dapat membuat siswa tertarik 

pada materi ini.  
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Islam Sudirman 

Ambarawa, dalam proses pembelajarannya masih menggunakan metode 

pembelajaran yang bersifat konvensional yaitu dengan metode ceramah. 

Proses pembelajaran kurang melibatkan siswa dan hanya berpusat pada guru. 

Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan tidak diberi kesempatan 

untuk mengutarakan pendapatnya. Proses pembelajaran yang dilakuka secara 

monoton tersebut akan menyebabkan kurangnya aktivitas belajar siswa dan 

tidak ada keinginan siswa untuk dapat berperan secara aktif . 

Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa dalam 

proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik 

berupa ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 

ketrampilan terintegrasi. Ketrampilan dasar yaitu mengobservasi, 

mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. Kurangnya aktivitas belajar siswa tentunya akan 

berpengeruh besar pada prestasi/hasil belajarnya.  

Hasil belajar siswa SMP Islam Sudirman Ambarawa khususnya kelas 

VIII pada mata pelajaran ekonomi masih rendah. Ini dapat dilihat dari 

hasilnya ulangan harian pertama dari enam kelas yang ada menunjukan 

hampir 50% siswa dari masing-masing kelas belum mencapai ketuntasan 

belajar. Adapun  Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)  mata pelajaran IPS 

Ekonomi di SMP Islam Sudirman yaitu 62. 

Melihat hasil belajar siswa yang masih rendah menunjukkan bahwa 

pemahaman siswa terhadap materi juga masih rendah, sehingga seorang guru 
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yang bertindak sebagai pelaksana pembelajaran di dalam ruang kelas harus 

dapat menentukan model pembelajaran yang akan dingunakan dan perlu 

dicari pendekatan metode yang dapat menambah pemahaman siswa sehingga 

mampu meningkatkan hasil belajar. Guru sebagai komponen pengajar harus 

dapat memilih penggunaan metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

Pemilihan metode yang tepat dapat memperbesar minat belajar, 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa.  

Kurikulum yang digunakan di SMP Islam Sudirman Ambarawa adadah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan suatu 

proses penerapan ide, konsep, dan kebijaksanaan kurikulum dalam suatu 

aktivitas pembelajaran sehingga pesrta didik menguasai seperangkat 

kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Implementasi 

KTSP sebagi kurikulum adalah bagaimana menyampaikan pesan pesan 

kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai 

dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing (Mulyasa, 2009:178).  

Tugas guru dalam implementasi KTSP adalah memberi kemudahan 

belajar (fasilitate of learning) kepada keserta didik, agar mereka mampu 

berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehinga terjadi perubahan perilaku 

sesuai dengan yang dikemukakan dalam standar isi (SI) dan standar kopetensi 

kelulusan (SKL) (Mulyasa, 2009:178). Dengan adanya masalah yang terdapat 

di SMP Islam Sudirman Ambarawa dan didorong oleh tugas guru dalam 

implementasi KTSP tersebut seorang guru harus mampu memilih model 

pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat.  
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Model pembelajaran yang dapat menjadi alternetif pilihan dalam 

mengatasi permasalahan di SMP Islam Sudirrman Ambarawa adalah model 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok 

yang tingkat kemampuannya berbeda. Menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam 

kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Sedangkan dengan melihat 

permasalahan yang ada di SMP Islam Sudirman Ambarawa metode 

pembelajaran Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) adalah metode 

yang dirasa tepat untuk dijadikan sebagai pemecahan masalah.  

Pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pembagian kelompok 

dan pemberian tugas berupa permasalahan-permasalahan untuk didiskusikan. 

Metode pembelajaran Two Stay Two Stray memberikan kesempatan kepada 

kelompok berfikir, mengungkapkan pendapat dan kerjasama dalam diskusi 

serta membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Dengan metode 

ini siswa dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain. 

 Dengan menggunakan metode pembelajaran ini diharapkan siswa 

dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya 

berinteraksi dan betukar informasi dengan anggota kelompoknya saja tetapi 

juga dengan kelompok lain. Dengan begitu siswa dapat meningkatkan 
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penguasaan materi dengan tingkat pemahaman yang optimal, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul ”MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR IPS EKONOMI PADA POKOK PEMBAHASAN 

KETENAGAKERJAAN SISWA KELAS VIII E SMP ISLAM 

SUDIRMAN AMBARAWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa sesudah 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

pada pokok bahasan ketenagakerjaan siswa kelas VIIIE SMP Islam 

Sudirman Ambarawa? 

b. Bagaimanakah respon/tanggapan siswa terhadap penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini, bahwa 

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa dalam mata pelajaran 

IPS ekonomi pokok bahasan ketenegakerjaan.  

b. Untuk mengetahui respon/tanggapan positif dari siswa kelas VIIIE SMP 

Islam Sudirman Ambarawa terhadap penerapan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan kajian dalam menambah pengetahuan mengenai 

metode pembelajaran khususnya metode pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Ekonomi pokok bahasan 

ketenagakerjaan. 

1.4.2 Manfaat Pragmatis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah pengalaman 

dan menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan 

dengan kondisi yang terjadi dilapangan. 

b. Bagi Guru 

Dengan penelitian tindakan kelas ini guru sedikit demi sedikit 

mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi (menggunakan 

metode kooperatif tipe two stay two stray) yang dapat memperbaiki 

dan meningkatkan sistem pembelajaran yang dapat menciptakan 

interaksi, sehingga permasalahan yang dihadapi guru dan siswa 

dapat diminimalkan. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa dalam pembelajaran, tidak menimbulkan 

rasa kejenuhan dan kebosanan, siswa juga dapat lebih aktif dan 
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termotivasi dalam belajarnya. Sehingga dapat terjadi perubahan-

perubahan dalam diri siswa dari aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. 

d. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai 

alternatif perbaikan dalam proses pembelajaran dan peningkatan 

kualitas pendidikan, khususnya kualitas belajar ekonomi dan 

pendidikan pada umumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Belajar, Hasil Belajar Dan Belajar Tuntas 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi kehidupan manusia yang  

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

memegang peranan penting didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan persepsi manusia. Belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan individu yang didasarkan pada 

pengalaman untuk dapat mencapai tujuan dalam hidupnya. Ditegaskan 

Hamalik (2009:29) yang menyatakan bahwa belajar bukan suatu tujuan 

tetapi merupakan suatu proses dalam mencapai sebuah tujuan. 

Menurut Slavin dalam Anni (2007:2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Belajar adalah proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. 

Belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah 

lakunya. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, belajar 

merupakan kegiatan yang paling utama. Hal ini berarti bahwa berhasil 
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tidaknya pencapaian tujuan pendidikan, tergantung kepada bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Pandangan 

yang berbeda tentang belajar dari seorang dengan yang lain akan 

mempengaruhi pola berfikir dan tindakan-tindakannya. Hal ini 

disebabkan karena  setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda 

tentang belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan perilaku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kehidupanya. 

Slameto (2003:2) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar mengacu pada perubahan 

perilaku yang terjadi akibat dari interaksi antara individu dengan 

lingkungannya (Anni, 2007:4). Perubahan perilaku yaitu adanya 

perubahan secara sadar, bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, tidak 

sementara, bertujuan untuk mencakup, seluruh aspek tingkah laku yaitu 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan sebagainya. Menurut Daryanto 

(2010:2-4) perubahan perilaku adalah sebagai berikut: 

a. Perubahan terjadi secara sadar,  

b. Perubahan dalam belajar bersifat continue dan fungsional 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah  
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f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Gagne dalam Anni dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama 

periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari 

proses pertumbuhan. 

Menurut Daryanto (2010:2) menyatakan bahwa pengertian belajar 

dapat didefinisikan sebagai berikut: ”belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya dalam 

intaraksi dengan lingkungannya”. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh 

pengalaman dan interaksi yang dilakukan seorang individu dapat 

dikatakan sebagai proses belajar. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat 

berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku. Unsur-unsur belajar menurut Gagne dalam Anni ( 2007:4-5) 

adalah sebagai berikut:  

a. Pembelajar, dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, 

dan peserta pelatihan. 

b. Rangsangan (stimulus), peristiwa yang merangsang penginderaan 

pembelajar disebut situasi stimulus. Agar pembelajar mampu belajar 

optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 
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c. Memori, memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan oleh 

aktivitas belajar sebelumnya. 

d. Respon, adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori.  

Definisi belajar yang diuraikan diatas mengandung beberapa 

dimensi. Pertama, belajar melibatkan perubahan. Perubahan ini dapat 

bersifat baik atau bersifat buruk. Individu dapat belajar perilaku-perilaku 

yang tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan dan juga dapat 

melakukan perilaku-perilaku yang menyenangkan dan menguntungkan. 

Kedua, perubahan itu harus secara nisbi bersifat permanen. Perubahan 

sementara dalam perilaku individu mungkin bersifat reflektif dan 

perubahan ini gagal dalam mewakili pembelajaran. Persyaratan ini 

mengesampingkan perubahan perilaku disebabkan oleh kepenatan atau 

penyesuan sementara. 

Ketiga, perubahan itu mengenai perilaku. Belajar itu berlangsung 

dimana terdapat suatu perubahan tindakan. Suatu perubahan proses 

berfikir atau perubahan sikap individu, jika tidak diikuti dengan 

perubahan perilaku, tidak akan merupakan belajar. Keempat, beberapa 

bentuk pengalaman diperlukan untuk belajar. Pengalaman ini dapat 

diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau praktek. Belajar itu 

dapat juga dihasilkan dari pengalaman tidak langsung yang  diperoleh 

dan kegiatan membaca (DEPDIKNAS, 2007:8-9). 
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Belajar sebagai perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan 

latihan. Dapat dikatakan bahwa belajar juga sebuah proses mendapatkan 

sesuatu berdasarkan pengalaman hidup. Belajar dapat membawa 

perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya 

mengenai jumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, 

kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, 

pendeknya segala aspek pribadi seseorang. Seorang yang belajar tidak 

sama lagi dengan saat sebelumnya, karena dapat memecahkan masalah, 

atau menyesuaikan diri, dangan keadaan dan lingkungan sekitarnya. 

2.1.2 Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar atau individu setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa telah yang dipelajari 

oleh pembelajar. Oleh karena itu apebila pembelajar mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

adalah berupa pengetahuan tentang konsep. 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah semua perubahan dalam 

bidang kognitif, efektif dan psikomotorik serta mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah laku. Menurut Bloom dalam Sudjana 

(2004:50) ada tipe belajar yang disebut ranah yaitu: 

a. Ranah belajar kognitif, berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual.  



 
 

18 
 

 
 

b. Ranah belajar afektif, berkaitan dengan sikap, minat dan nilai. 

c. Ranah belajar psikomotorik, hasil belajar psikomotorik tampak 

dalam bentuk ketrampilan (skill), kemampuan bertindak siswa.  

Anni (2007:7-12) Bloom hanya merinci katagori jenis pelaku pada 

ranah kognitif, sedangkan ketagori jenis perilaku ranah afektif dan ranah 

psikomotorik dirinci oleh para pengikutnya. Dengan penjelasan seperti 

berikut: 

a. Ranah Kognitif (cognitife domain)  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual.  

b. Ranah Afektif (affektive domain) 

Tujuan pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, 

minat, dan nilai. Kategori tujuan pembelajaran ini mencerminkan 

hierarki yang bertentangan dari keinginan untuk menerima sampai 

dengan pembentukan pola hidup.  

c. Ranah psikomotorik (psycomotoric domain) 

Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik menunjukkan adanya 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.  

Dari pernyataan diatas bererti dapat dipahami bahwa hasil dari 

proses belajar dapat dilihat dalam segi koqnitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dimana perubahan ketiga ranah tersebut dapat dilihat dan 
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dirasakan peningkatannya dalam hal pengetahuan, perubahan sikap dan 

keterampilan motorik dalam tubuh. 

Menurut Supriyono (2010:5-6) hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan-keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar 

berupa: 

a. Informasi Verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetehuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupin tertulis. 

b. Keterampilan Intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan megarahkan 

kemampuan koqnitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemempuan melakukan serangkaian 

gerakan jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehungga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut.  

Anni (2007:14) menyatakan bahwa seperangkat faktor yang 

memberikan kontribusi belajar adalah kondisi internal dan eksternal 

pembelajar. Kondisi internal mencakup kondisi fisik seperti kemempuan 

intelektual, emosional, dan kondisi sosial seperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Kesempurnaan dan kualitas  kondisi 

internal yang dimiliki oleh pembelajar akan berpengaruh terhadap 
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kesiapan proses dan hasil belajar. Sama kompleksnya dengan kondisi 

internal adalah kondisi eksternal yang ada dilingkungan pembelajar. 

Beberapa faktor seperti variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) 

yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan dan 

budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan 

hasil belajar. 

Menurut daryanto (2010:36-50), pada faktor interen ini akan 

dibahas menjadi tiga faktor yakni adalah: faktor jasmaniah, faktor 

psikologi, dan faktor kelelahan. 

1. Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmani dapat dilihat dari segi kesehatan. Sehat dapat 

diartikan bahwa tubuh dalam keadaan baik dan terhindar dari 

penyakit. kesehatan adalah keadaan atau hal sehat, kesehatan 

seseorang berpengaruh dalam belajarnya.  

2. Faktor Psikologi 

Dalam faktor psikologi yang perlu diperhatikan adalah 

intelegensi anak, perhatian dan minat. Intelegensi adalah kecakapan 

yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepet dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 
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Perhatian siswa terhadap apa yang akan dipelajari juga berpengaruh 

dalam proses belajarnya. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, 

maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang di pelajari. 

Yang tidak kalah pentingnya dengan sikap intelegensi dan perhatian 

siswa adalah minat dan bakat siswa tersebut. Minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan-kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-

menerus yang disertai dengan rasa senang. Bakat adalah kemampuan 

untuk belajar, yang biasanya sudah dimiliki siswa sejak lahir. 

Kemampuan itu baru akan terealisasikan menjadi kecakapan yang nyata 

sesudah belajar atau berlatih. Selain ketiga hal diatas terdapat juga 

beberapa hal lain seperti motif, kematangan dan kesiapan siswa yang 

sangat mempengaruhi dalam mengikuti seluruh proses belajarnya. 

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan merupakan salah satu faktor yang paling sering 

dialami oleh individu yang sedang belajar. Kelelahan pada seseorang 

dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat spikis). 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan 

menjadi tiga faktor: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. 

1. Faktor Keluarga 
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Faktor keluarga merupakan faktor utama yang dapat 

mempengaruhi anak dalam belajarnya. Faktor keluarga ini terdiri 

dari: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

latar belakang kebudayaan.  

2. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah adalah faktor penting bagi anak dalam belajar. 

Hal ini disebabkan karena sekolah adalah wadah bagi setiap individu 

untuk dapat memperoleh pengalaman akademik dan pembelajaran 

lainnya. Faktor sekolah ini mencakup metode mengajar, kurikulum, 

hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan 

gedung, metode belajar, tugas rumah. 

3. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengarun 

terhadap belajar siswa. Pengaruh ini terjadi dikarenakan keberadaan 

siswa yang tidak lepas dalam kehidupan dalam masyarakat 

sekitarnya. Faktor masyarakat antara lain mencakup kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, dan bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak baik, 

akan berpengaruh jelek pada anak (siswa) yang berada di situ. Sebaliknya 
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jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar, mereka akan 

dapat mendidik anak dan memberikan pengaruh yang baik. Anak akan 

terpengaruh hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang lingkungannya, 

sehingga akan berbuat seperti orang-orang yang ada di lingkungannya. 

Pengaruh positif akan dapat mendorong semangat anak siswa untauk 

belajar lebih giat dan mencapai tujuan hidupnya. 

2.1.3 Belajar Tuntas 

Tujuan proses belajar mengajar adalah agar bahan yang dipelajari 

dapat dikuasai sepenuhnya oleh murid yang disebut ”mastery learning” 

atau  belajar tuntas, artinya penguasaan penuh (Nasution, 2010:36). 

Belajar tuntas adalah pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa 

semua siswa dapat mencapai ketuntasan belajar bila diberi waktu yang 

cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Belajar tuntas ini adalah 

proses belajar mengajar yang bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara 

tuntas, artinya dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Belajar tuntas ini adalah 

strategi pengajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan 

pendekatan kelompok (group based approach) (Sugandi, 2008:79). 

a. Variabel-variabel Belajar Tuntas 

Menurut Sugandi (2008:124) variabel-variabel belajar tuntas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bakat siswa (aptitude): hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

korelasi yang cukup tinggi antara bakat dengan hasil belajar. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Siswa
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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2. Ketekunan Belajar (perseverance): ketekunan erat kaitannya 

dengan dorongan yang timbul dalam diri siswa untuk belajar dan 

mengolah informasi secar efektif dan efisien serta 

mengembangkan minat dan sikap yang diwujudkan dalam setiap 

langkah instruksional. 

3. Kualitas pembelajaran (quality of instruksion): kualitas 

pembelajaran merupakan keadaan yang mendorong siswa untuk 

aktif belajar dan mempertahankan kondisinya agar tetap dalam 

keadaan siap menerima pelajaran. Kualitas pembelajaran 

ditentukan oleh kualitas penyajian, penjelasan dan pengaturan 

unsur-unsur tugas belajar. 

4. Kesempatan yang tersedia untuk belajar (time allowed for 

learning): penyediaan waktu yang cukup untuk belajar dalam 

angka mencapai tujuan instruksional yang ditetapkan dalam 

suatu mata pelajaran atau pokok bahasan berbeda-beda sesuai 

dengan bobot bahan pelajaran dan tujuan yang ditetapkan. 

b. Ciri- Ciri Belajar Tuntas menurut Sugandi (2008:124): 

1. Pembelajaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan terlebih dahulu 

2. Memperhatikan individu, terutama dalam hal kemampuan dan 

kecepatan belajarnya  

3. Evaluasi dilakukan secara kontinu, agar guru maupun siswa 

dapat segera memperoleh balikan 
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Belajar tuntas tidak berhubungan dengan isi topik materi, 

melainkan hanya dengan proses penguasaannya. Dimana dalam 

pelaksanaannya siswa dapat memahami seluruh materi pelajaran yang 

ditunjukkan oleh hasil atau nilai akhir. Belajar tuntas dapat dilakukan 

melalui pembelajaran kelas oleh guru, tutorial satu per satu, atau belajar 

mandiri dengan menggunakan materi terprogram. Dapat dilakukan 

menggunakan pembelajaran guru secara langsung, kerjasama dengan 

teman sekelas, atau belajar sendiri. Di dalamnya diperlukan tujuan 

pembelajaran yang terumuskan dengan baik dan disusun menjadi unit-

unit kecil secara berurutan. 

Dua permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan belajar 

tuntas: Pertama, pengelompokan dan pengaturan jadwal bisa 

memunculkan kesukaran. Guru sering merasa lebih mudah meminta 

siswa untuk belajar dalam kecepatan tetap dan menyelesaikan tugas 

dalam waktu tertentu dibandingkan bila ada variasi yang besar dalam 

kegiatan di suatu kelas. Kedua, karena siswa yang lambat memerlukan 

waktu yang lebih banyak dalam standar minimum, siswa yang cepat akan 

terpaksa menunggu untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. 

Permasalahan-permasalahan tersebut bukannya tidak bisa diatasi 

karena bisa diatur pemberian perhatian yang bersifat perorangan, 

menetapkan standar yang tinggi tapi bisa dicapai, dan menyediakan 

materi tambahan bagi siswa yang belajar dengan cepat 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar_tuntas). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perhatian
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar_tuntas
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2.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang 

keberhasilan belajar. Sebenarnya semua kegiatan yang dilakukan atau dialami 

oleh seorang individidu adalah kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan dalam 

semua kegiatan yang dilakukan memerlukan olah fisik dan fikiran.   

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat atau perbuatan individu, tidak ada 

belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip 

yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2001:93). 

Dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada 

pandangan ilmu jiwa, yaitu pandangan ilmu jiwa lama dan modern. Menurut 

pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas didominasi oleh guru sedangkan menurut 

pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh siswa. Paul B. 

Diedrich dalam (Erwin, 2007:14) membuat suatu daftar kegiatan siswa yang 

antara lain dapat digolongkan sebagai berikut.  

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca,     

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.  

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi     

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi.  

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato.  

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin.  
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e.  Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta,   

diagram.  

f. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

2.3 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 1995 : 57). 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam pembelajaran unsur-unsur 

minimal yang harus dipenuhi adalah siswa/peserta didik, tujuan dan prosedur 

kerja untuk mencapai tujuan.  Disisi lain pembelajaran mempunyai pengertian 

yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang 

berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat 

belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang 

ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap 

(aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik, 

namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu 

pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan 

adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. 

Guru yang bertugas sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat 

harus mempersiapkan rencana awal pembalajaran, kemudiaan menyusun 

rencana lengkap sebagai persiapan pelaksanaan dilapangan. Setiap guru 
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profesional harus menguasai pengetahuan yang mendalam dalam 

spesialisasinya (Hamalik, 2010:119). Selain itu guru juga dituntut memiliki 

motivasi untuk membelajarkan siswa, yaitu memiliki sikap tanggap serta 

kemampuan untuk mendorong motivasi dengan beberapa upaya 

pembelajaran. 

Menurut Eggen & Kauchak (1998) dalam Krisna (2009:5) Menjelaskan 

bahwa ada enam ciri pembelajaran yang efektif, yaitu:  

a. siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi 

berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 

b. guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pelajaran, 

c. aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, 

d. guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada 

siswa dalam menganalisis informasi, 

e. orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir, serta 

f. guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan 

dan gaya mengajar guru. 

2.4 Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode 

pengajaran dimana siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling 
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membantu dalam belajar. Menurut Lie (2005:28) menyebutkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu sistem pengajaran yang 

memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan 

sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Banyak yang menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif sama dengan pembelajaran kelompok, namun 

sebenarnya pembelajaran kooperatif tidak hanya sekedar pembelajaran dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Pelaksanaan prosedur pembalajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan guru dapat mengelola kelas lebih efektif. Model pembelajaran 

kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran 

yang bercirikan: (1) “memudahkan siswa belajar” sesuatu yang lebih 

bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup 

serasi dengan sesama; (2) pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh 

mereka yang berkopeten menilai (Suprijono, 2010:58).  

2.4.1 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran 

lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih 

menekankan kepada proses kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya kemampuan 

akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi adanya 

unsur kerjasama untuk penguasaan meteri pelajaran tersebut. Adanya 
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proses kerjasama inilah yang menjadi ciri utama dalam pembelajaran 

kooperatif. 

Slavin, Abrani, dan chambers dalam Sanjaya (2008:244) 

berpendapat bahwa belajar melalui kooperatif dapat dijelaskan dari 

berbagai perspektif: (1) Perspektif motivasi, bahwa penghargaan yang 

diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok 

akan saling membantu. (2) Perspektif sosial, bahwa melalui kooperatif 

setiap siswa saling membantu dalam belajar karena mereka 

menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. (3) 

Perspektif perkambangan,  bahwa dengan adanya interaksi antara 

anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berfikir 

mengolah berbagai informasi. Dengan demikian kerakteristik strategi 

pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan dibawh ini: 

a.  Pembelajaran sebagai tim 

Tim merupakan tempat mencapai tujuan, oleh karena itu tim 

harus mampu membuat setiap siswa melajar. Semua anggota tim 

harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk 

itu, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan 

tim. 

b. Didasarkan kepada manajemen kooperatif 

Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai empat 

fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi 
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pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Demikian pula pada pembelajaran 

kooperatif. Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran berjalan secara efektif. Fungsi pelaksanaan 

menunjukkan bahwa pembelajaran koopeatif harus dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, melalui langkah-langkan pembelajaran 

yang sudah ditentukantermasuk ketentuan-ketentuan yang sudah 

disepakati berasama. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar anggota 

kelompok, oleh sebab itu perlu diatur tugas dan tanggungjawab 

setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif perlu ditentikan kriteria keberhasilan baik 

melalui tes maupun nontes. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama 

perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap 

anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab 

masing-masing, tetapi ditanamkan perlu saling membantu. 

d. Keterampilan bekerja sama 

Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan 

melalui aktifitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam 

keterampilan bekerja sama. Dengan demikian siswa perlu didorong 
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untuk dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan snggota 

lain. Siswa perlu dibantu untuk mengatasi hambatan dalam 

berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat 

menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberi 

kontribusi kepada keberhasilan kelompok. 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat prinsip-prinsip yang 

harus di laksanakan oleh sebuah tim dalam kelompok belajar. Wina 

sanjaya (2008:246) menyatakan, terdapat empat prinsip dasar 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip ketergantungan positif (Positive interpendence)  

b. Tanggung jawab perseorangan (Individual accountability) 

c. Interaksi tatap muka (Face to face promotive ineraction)  

d. Partisipasi dan komunikasi (Participation communication) 

Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2010:58) untuk 

mencapai hasil maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperasi herus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

Unsur ini menunjukkan  bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif ada dua pertanggungjawaban kelompok. Pertama, 

mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Kedua, 

menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari 

bahan yang ditugaskan tersebut.  
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b. Personal responsibiliti (tanggung jawab perseorangan) 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran 

terhadap keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif 

adalah membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang 

kuat. Tanggungjawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin 

anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, 

setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan tugas kelompok yang sama.  

Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab perseorangan 

adalah: (a) kelompok belajar jangan terlalu besar; (b) melakukan 

asessmen terhadap semua siswa; (c) memberikan tugas kepada 

siswa, yang dipilih secara random untuk mempresentasikan hasil 

kelompoknya kepada guru maupun selurun peserta didik didalam 

kelas; (d) mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi 

individu dalam membantu kelompok;  (e) menugasi seorang peserta 

didik untuk berperan sebagai pemeriksa dalam kelompoknya; (f) 

menugasi peserta didik mengajari kelompoknya. 

c. Face to face promotive interaktion (interaksi promotif) 

Unsur ini sangat penting karena dapat menghasilkan 

ketergantungan positif. Ciri-ciri interaksi promotif adalah: (a) Saling 

membantu secara efektif dan efisien; (b) Saling memberi informasi 

dan sarana yang di perlukan; (c) Memproses informasi bersama 

secara lebih efektif dan efisien; (d) Saling mengingatkan; (e) Saling 
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membantu dengan merumuskan dan mengembangkan argumentasi 

serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang 

dihadapi; (f) Saling percaya dan Saling memotivasi untuk 

memperoleh keberhasilan bersama. 

d. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

Unsur keempat pembelajaran kooperatif adalah keterampilan 

sosial. Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam 

pencapaian tujuan peserta didik harus: (a) saling mengenal dan 

mempercayai; (b) mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak 

ambisius; (c) saling menerima dan saling mendukung; (d) mampu 

menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

e. Group processing (pemrosesan kelompok) 

Pemprosesan mengandung arti menilai. Pemrosesan 

kelompok dapat di identifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan 

kelompok atau kegiatan dari anggota kelompok. Tujuan dari 

pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota 

dalam memberi kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk 

mencapai tujuan kelompok. 

Kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif 

dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Muslimin, 2001:6). 

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya.  
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b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku, jenis kelamin berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu 

2.4.2 Prosedur Pembelajaran Kooperatif  

Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 

empat tahap, yaitu penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian, 

dan pengakuan tim. 

a. Penjelasan Materi 

Tahap penjelasan meteri diartikan sebagai proses 

penyampaian pokok-pokok meteri pelajaran sebelum siswa belajar 

dalam kelompok. Tujuan utama dalam tehap ini adalah pemahaman 

siswa terhadap pokok pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan 

gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai yang 

selanjudnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran 

kelompok. Pada tahap ini guru dapat menggunakan metode ceramah, 

curah pendapat dan tanya jawab, bahkan kalau perlu guru dapat 

menggunakan demonstrasi.  

b. Belajar dalam kelompok 

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-

pokok materi pelajaran, selanjudnya siswa diminta untuk belajar 
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peda kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. 

Pengelimpokan dalam SPK (Strategi Pembelajaran Kooperatif) 

bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan 

perbedaan-perbedaan satiap anggotanya, baik berbeda gender, latar 

belakang agama, sosial-ekonomi, dan etnik, serta perbedaan 

kemampuan akademik. Dalam hal kemampuan akademik, kelompok 

belajar biasanya terdiri dari satu orang berkemampuan akademis 

tinggi, dua orang berkemampuan sedang, dan satu orang 

berkemampuan akademis kurang (Lie dalam Sanjaya, 2008:248). 

Melalui pembelajaran dalam kelompok siswa di dorong untuk 

melakukan tukar-menukar (sharing) informasi dan pendapat, 

mendiskusikan permasalahan secara bersama, membandingkan 

jawaban mereka, dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat. 

c. Penilaian 

Penilaian dalam SPK (Strategi Pembelajaran Kooperatif) bisa 

dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dapat dilakukan baik 

secara individual maupun secara kelompok. Tes individual nantinya 

akan memberikan  informasi kemampuan setiap siswa; dan tes 

kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. 

Hasil akhir setiap siswa adalah kemampuan keduanya dibagi dua. 

Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal 

ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam 
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kelompoknya yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota 

kelompok. 

d. Pengakuan tim 

Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling 

menonjol atau paling berprestasi untuk kemudian diberikan 

penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan 

tersebut diharap dapat memberi motivasi tim untuk terus berprestasi 

dan juga membagikan motivasi tim lain untuk lebih mampu 

meningkatkan prestasi mereka. 

Dalam pembelajaran kooperatif, sorang pengajar atau guru 

harus memperhatikan urutan tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaannya. Menurut Suprijono (2010:50) menyatakan bahwa 

sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase. 

 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Present goals and se 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan peserta didik 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi 

kepada peserta didik secara verbal 

Fase 3: Organize students into 

learning teams 

Mengorganisir peserta didik 

Memberikan penjelasan kepada 

pesrta didik tentang tata cara 

pembentukan tim belajar dan 

membentu kelompok melakukan 
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kedalam tim-tim besar transisi yang efisien 

Fase 4: Assist team work and study 

Membentu kerja tim dan belajar 

Membentu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugasnya 

Fase 5: Test of the materials 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan para peserta 

didik mengenai berbagai materi 

pelajaran atau kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6: Provide recognotion 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan presentasikan 

individu maupun kelompok 

 

2.4.3 Metode  Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Teknik balajar mengajar Two Stay Two Stray atau sering disebut 

juga metode dua tinggal dua tamu dikembangkan oleh Spencer Kagan 

(1992). Secara umum dalam teknik ini siswa bekerjasama dalam 

kelompok berempat. Kemudian dua orang meninggalkan kelompoknya 

dan “bertamu” kedua kelompok lainnya. Dua orang yang tinggal bertugas 

membagikan hasil kerja kelompoknya kepada tamunya. “Tamu” 

kemudian mohon diri dan kembali kepada kelompoknya masing-masing, 

mencocokkan dan membahas ulang hasil kerja mereka. Struktur dua 

tinggal dua tamu memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain ( Lie, 2004 : 62 ). 

Langkah – langkah metode pembelajaran Two Stay Two Stray : 

a. Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat. 
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b. Setelah selesai dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke 

dua kelompok yang lain. 

c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu 

mereka. 

d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri 

dan malaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja 

mereka. 

2.4.4 Karakteristik Pebelajaran Pokok Bahasan Ketenagakerjaan 

Materi ketenagakerjaan merupakan salah satu pokok bahasan 

yang diajarkan pada siswa  SMP kelas  VIII semester dua. Materi 

tersebut merupakan materi yang menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah. Oleh karena itu dalam mempelajarinya siswa harus mengerti 

dan memahami konsep-konsep yang ada dalam pelajaran tersebut. 

Adapun materi singkat tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan. Masalah 

ketenagakerjaan adalah masalah yang begitu nyata dan begitu dekat 

dengan lingkungan kita. Bahkan masalah ketenagakerjaan dapat 

menimbulkan masalah baru dalam bidang ekonomi. Dibawah ini akan 

dijelaskan masalah ketenagakerjaan di indonesia. 
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1.  Ankatan Kerja  

a. Pengertian angkatan kerja menurut sensus 

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang 

aktif dalam kegiatan ekonomi. Untuk hal ini tidak selalu berarti 

sudah bekerja, karena menurut UU No. 20 Tahun 1999 pasal 2 ayat 

(2) adalah penduduk dalam usia (15 tahun ke atas) baik yang 

bekerja maupun yang mencari kerja.  

Penduduk angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 

tahun ke atas yang mempunyai dua syarat sebagai berikut: 

1) Selama seminggu sebelum pencacahan (sensus penduduk) 

mempunyai pekerjaan, baik bekerja meupun yang sementara 

tidak bekerja kerena suatu sebab, misal sedang menunggu 

panggilan atau pegawai yang sedang cuti. 

2) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sedang mencari 

pekerjaan/mengharap mendapat pekerjaan. 

Jadi tidak semua penduduk berumur 15 tahun ke atas 

termasuk angkatan kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

termasuk kelompok bukan angkatan kerja adalah orang-orang yang 

selama seminggu yang lalu masih sekolah, mengurus rumah 

tangga, dan yang sedang tidak melakukan kegiatan atau tidak 

mencari kerja. 

b. Pengertian angkatan kerja secara umum 
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Angkatan kerja adalah penduduk laki-laki dan perempuan 

dalam usia produktif (usia kerja) yaitu berumur antara 15-64 tahun 

yang sedang mencari pekerjaan. Susunan penduduk menurut 

umurnya dapat dikelompokkan seperti berikut: 

1) Penduduk non produktif (dibawah usia kerja) berumur 0-14 

tahun 

2) Penduduk produktif (usia kerja) berumur 15-65 tahun 

3) Penduduk tidak produktif (diatas usia kerja) berumur di atas 

usia 64 tahun 

Jadi golongan penduduk tidak produktif adalah penduduk 

yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas.  

Yang bukan termasuk angkatan kerja adalah mereka yang 

berusaha kerja tetapi tidak bekerja dan tidak sedang mencari 

pekerjaan, misalnya seorang pelajar, mahasiswa, dan ibu-ibu rumah 

tangga. Golongan bukan angkatan kerja disebut angkatan kerja 

potensial, artinya angkatan kerja yang potensinya belum 

dimanfaatkan atau belum ditawarkan dalam dunia kerja. Misalnya 

pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga. 

Perharikan gaban hubungan tenaga kerja dan angkatan kerja 

berukut ini! 
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2.  Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhanya sendiri maupun masyarakat. Karena 

pentingnya peran tenaga kerja, maka ketenagakerjaan diatur dalam 

perundang-undangan, yakni pada undang-undang No. 13 Tahun 2003. 

Penduduk  

Tenaga Kerja (penduduk usia 

keja atau usia produktif 

berumur 15-65 tahun) 

Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia 

kerja yang tidak bekerja dan tidak 

sedang mencari kerja) 

Bukan Tenaga Kerja (penduduk 

usia nonproduktif berumur 0-

14 dan 65 tahun ke atas) 

Angkatan Kerja (penduduk usia 

kerja yang bekerja maupun yang 

sedang mencari pekerjaan) 

Pengangguran 

Tersembunyi 

Pengangguran 

Terbuka 

Setengan 

Pengangguran 

Bekerja Penuh 
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Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai penduduk yang berada 

dalam batas usia kerja. Tenaga kerja disebut juga golongan produktif. 

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua, yaitu angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan 

kerja terdiri atas orang yang bekerja dan menganggur. Sedangkan 

bukan golongan angkatan kerja terdiri atas anak sekolah, ibu rumah 

tangga dan pensiunan. Golongan bukan angkatan kerja ini jika mereka 

mendapatkan pekerjaan maka termasuk angkatan kerja. Sehingga 

golongan bukan angkatan kerja disebut juga angkatan kerja potensial. 

Secara umum tenaga kerja dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. 

1) Tenaga Kerja Rohani 

Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam 

kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang 

produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer dan 

direktur. 

2) Tenaga Kerja Jasmani 

Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam 

kegiatan kerjanya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan 

yang produktif dalam produksi. Tenaga kerja jasmani terbagi 

dalam tiga jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, 

dan tenaga kerja tak terdidik. 
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a) Tenaga Kerja Terdidik (Skilled Labour), adalah tenaga kerja 

yang memerlukan pendidikan tinggi. Misalnya guru dan 

dokter. 

b) Tenaga Kerja Terlatih (Trained Labour), adalah tenaga kerja 

yang memerlukan pelatihan dan pengalanan terlebih dahulu. 

Nisalnya sopir dan montir. 

c) Tenaga Kerja Tak Terdidik (Unskilled Labour), adalah 

tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun 

pendidikan khusus. Misalnya kuli bangunan dan buruh 

gendong. 

3. Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia 

Masalah ketenagakerjaan di indonesia secara umum dapat dilihat 

dari: 

a. Tingkat pengangguran 

Pengangguran terjadi apabila pertambahan jumlah 

penduduk lebih besar dari pada pertanbahan lapangan pekerjaan 

yang dapat di sediakan. Karena tenaga kerja yang tidak 

berkualitan serta tidak memiliki keahlian/keterampilan serta tidak 

mampu berwiraswasta. 

b. Jumlah tenaga kerja 

Jumlah tenaga kerja di Indonesia terus menerus meningkat 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Hak ini perlu 

diimbangi dengan perluasan lapangan kerja. 
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c. Mutu tenaga kerja 

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia perpendidikan 

rendah, dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai, 

sehingga belim memiliki kererampilan dan pengalaman untuk 

memasuki dunia kerja. Dengan demikian mutu tenaga kerja di 

Indonesia tergolong rendah. 

 

d. Persebaran tenaga kerja 

Persebaran tenaga kerja di Indonesia tidak merata. Di 

daerah Jawa tenaga kerja menumpuk sementara di luar Jawa 

kekurangan tenaga kerja. Dari kenyataan tersebut menimbulka 

dampak di pulau Jawa banyak pengangguran, sedangkan diluar 

Jawa pembangunan terhambat akibat kekurangan tenaga kerja 

serta sumber daya alam potensial di daerah luar pulau Jawa belum 

dapat dimanfaatkan secara efektif karena kekurangan tenaga 

kerja. 

4. Tingkat Pengangguran 

Definisi penganguran yang dapat menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya sukar untuk diperoleh. Namun ada dua pendekatan 

yang lazim digunakan. 

a. Pendekatan angkatan kerja 
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Dalam mendefinisikan pengangguran, pendekatan ini 

berangkat dari definisi tenaga kerja dan angkatan kerja. 

Pengangguran didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak 

bekerja. Dalam hal ini kita mengenal tiga istilah pengangguran 

sebagai berikut: 

1) Pengangguran terbuka (open unemployment), yaitu mereka 

yang sama sekali tidak bekerja tetapi sedang mencari 

pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja) 

2) Setengah menganggur (under unemployment), yaitu mereka 

yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan/keahlian. 

3) Pengangguran tersenbunyi atau tersamar (disguise 

unemployment), yaitu suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh 

pekerja yang berkebihan sehingga mereka tidak bekerja 

secara maksimal. 

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja 

Disini pengangguran didasarkan pada tingkat pemanfaatan 

tenaga kerja. Ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat 

pemanfaatan adalah jam kerja, produktifitas, dan pendapatan yang 

diperoleh.  Pendefinisian dengan pendekatan ini terlihat lebih 

rumit sika dioperasionalkan. 

Data-data yang tersedia di BPS gunan menghitung tingkat 

pengangguran hanya dapat digunakan untuk menghitung tingkat 

pengangguran terbuka. Sedangkat pengukuran tingkat 
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pengangguran tenaga kerja yang setengah menganggur sulit 

dilakukan. Hal in karena sulit menerapkan tolok ukur yang tepat 

guna menghitung tingkat pengangguran tersebut.tingkat 

pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah penganggur 

dengan jumlah angkatan kerja, yang dinyatakan dalam persentase. 

Tingkat pengangguran dapat dirumiskan sebagai barikut: 

                      
                   

                     
       

Angka tingkat pengangguran ini tidak hanya digunakan 

untuk mengukur tingkat pengangguran secara keseluruhan, tetapi 

juga digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran menurut 

kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ppernah 

disekesaikan, menurut daerah tempat tinggal dan sebagainya. 

5.  Jenis-jenis Pengangguran 

a. Pengangguran Konjungtur 

Pengangguran konjungtur (cyclical unemployment), adalah 

pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam 

tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi 

mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus 

mengurangu kegiatan produksi. Dalam pelaksanaannya berarti 

jam kerja dikurangi, sebagian mesin  produksi tidak digunakan 

dan sebagia tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian 
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kemunduran delam bidang ekonomi akan menaikkan jumlah 

pengangguran. 

Tenaga kerja akan terus bertambah sebagai akibat 

bertambahnya jumlah penduduk. Apabila kemunduran ekonomi 

terus berlangsung sehingga tidak dapat menyerap tambahan 

tenaga kerja maka pengangguran konjungtur akan bertambah 

serius. Ini berarti diperlukannya kebijakan-kebijakan ekonomi 

guna meningkatkan kegiatan ekonomi. Harus diusahakan 

menambah penyediaan kesempatan kerja untuk tenaga kerja yang 

baru memasuki pasar tenaga kerja (sebagai akibat bertambahnya 

penduduk). Pengangguran konjungtur hanya dapat dikurangi atau 

diatasi apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah 

kemunduran ekonomi yang cukup besar. Penyediaan 

kesempatann kerja baru yang lebih besar dari pertambahan tenaga 

kerja yang terjadi. 

b. Pengangguran Struktural 

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang 

disebabkan adanya perubahan struktur perekonomian. Struktur 

perekonomian menggambarkan berapa besar peranan setiap 

sektor kegiatan ekonomi dalam memperoleh pendapatan nasional. 

Perubahan struktur perekonomian dapat mengakibatkan 

meningkatnya jumlah pengangguran, misalnya perubahan struktur 

ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri. Kondisi ini 
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mengakibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian disektor 

pertanian tidak dapat bekerja di sektor industri sehingga mereka 

akan menganggur. 

c. Pengangguran Friksional 

pengangguran friksional adalah pengangguran yang 

disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan 

permintaan tenaga kerja sehingga sulit mempertemukan antara 

pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Pengangguran 

friksional bukanlah sebagai akibat dari ketidak mampuan 

memperoleh pekerjaan tetapi sebagai akibat dari keinginan 

mencari kerja yang lebih baik. Didalam proses mencari kerja yang 

lebih baik adakalanya mereka harus menganggur, akan tetapi 

pengangguran ini bersifat sementara. 

d. Pengangguran Musiman 

Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang 

terjadi secara berkala disebabkan oleh perubahan musim, 

misalnya buruh tani akan bekerja pada saat panen tetapi pada saat 

sesudah penen ia akan menganggur. 

e. Pengangguran Sukarela (voluntari unemployment) 

Pengangguran ini terjadi karena adanya orang yang 

sesungguhnya masih dapat bekarja, tetapi dengan sukarela ia 
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tidak mau bekerja, karena mungkin ia sudah cukup dengan kaya 

yang ia miliki. 

 

f. Pengangguran Deflasioner 

Pengangguran deflasioner adalah pengangguran yang 

terjadi karena kondisi pencari kerja lebih banyak dibanding 

dengan kesempatan kerja yang tersedia. 

g. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi 

karena adalnya mekanisasi atau pergantian tenaga kerja manusia 

dengan tenaga mesin. 

6. Dampak Pengangguran Terhadap Keamanan Lingkungan Sosial 

Setiap negara akan selalu berusaha agar tingkat kemakmuran 

masyarakat dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tingkat pengangguran yang relatif 

tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal 

ini jelas dapat dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi 

yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk 

pengangguran terhadap keaman lingkungan sosial adalah sebagai 

berikut: 

a. Tidak puas terhadap pemeritahan, karena rendahnya tingkat 

perekonomian akibat tingkat pengangguran yang tinggi 



 
 

51 
 

 
 

b. Angka kriminalitas meningkat 

c. Kualitas hidup menurun 

d. Tingkat pendidikan yang rendah 

e. Terjadinya bahaya penurunan tingkat kesehatan dan kekurangan 

pengan 

f. Peningkatan jumlah anak jalanan, kaum gelandangan, pengamen 

di tempat-tempat umum dan lain sebagainya 

7. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran 

a. Mengintensifkan pekerjaa di daerah pedesaan yang bersifat padat 

karya 

Tujuan mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaanyang 

bersifat padat kerya adalah mengurangi pengangguran tenaga 

kasar di daerah pedesaan dan untuk meningkatatkan kesejagteraan 

penduduk. 

b. Dinas tenaga kerja mendirikan pusat-pusat (balai-balai) latihan 

kerja 

Departemen tenaga kerja dan trasmigrasi mendirikan pusat-

pusat/balai-balai pelatihan kerja. Tujuann ya untuk melatih orang-

orang menjadi manusia yang terampil dan menjadi manusia yang 

kreatif. 

c. Meningkatkan transmigrasi 

Program meningkatkan trasmigrasi ditujukan 

untukmengatasi pemgamgguran di daerah-daerah padat, terutama 
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didaerah pedesaan Pulau Jawa. Selain itu trasmigrasi juga 

dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau 

Jawa. Dengan demikian tenaga kerja di Pulau Jawa dapat lebih 

dimanfaatkan untuk berproduksi di daerah-daerah luar Pulau 

Jawa. 

d. Industrilisasi 

Dengan berdirinya banyak pebrik Industri, berarti lebih 

banyak tenaga kerja yang dapat diserap. 

e. Meningkatkan pelaksanaan program Keluarga Berencana 

Program KB antara lain bertujuan untuk menghambat 

pertambahan penduduk dalam usaha mengurangi laju 

bertambahnya golongan angkatan kerja. Jika antara pertambahan 

jumlah angkatan kerja seimbang dengan jumlan penyediaan 

lapangan kerja yang baru, maka masalah pengangguran dapat 

diatasi.  

f. Meningkatkan proyek SP3 

Sarjana-sarjana lulusan berbagai perguruan tinggi 

ditugaskan sebagai pelopor pembangunan dan pembaruan di 

daerah pedesaan, sekaligus menyerap tenaga kerja tamatan 

perguruan tinggi. SP3 singkatan dari Sarjana Pengerak 

Pembangunan Pedesaan.  

g. Mendorong pembangunan di pedesaan 
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Adanya pembangunan di desa dapat lebih menyerap tenaga 

pengangguran (termasuk pengangguran tersamar) di daerah 

pedesaan. Misalnya melakukan proyek Bimas, KUD, 

pembangunan SD Inpres, dan jalan Inpres. 

8. Permasalahan Pasar Kerja 

Pasar Kerja adalah seliuruh aktivitas dari seluruh pelaku-

pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. 

Pelaku-pelaku ini terdiri atas (1)pengusaha yang membutuhkan tenaga 

kerja, (2)para pencari kerja, dan (3)perantara atau pihek ketiga yang 

memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk 

saling berhubungan (Departemen Tenaga Kerja atau pengusaha 

pengarah jasa tenaga kerja) 

Proses menemukan tenaga kerja yang dilakukan oleh 

pengusaha dan proses menemukan pekerjaan yang dilakukan oleh 

pencari kerja pada umumnya terdapat kenyataan sebagai berikut: 

a. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki 

pencari kerja belum tentu sesuai dengan permintaan tenaga kerja. 

b. Situasi yang diharapkan oleh pencari kerja sering tidak sesuai. 

c. Informasi yang dimiliki perusahaan maupun pencari kerja sama-

sama terbatas. 

9. Upaya Meningkatkan Mutu Tenaga Kerja 
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Usaha meningkatkan produktivitas dan mutu tenaga kerja 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil dengan meningkatkan 

pendidikan bagi penduduk (wajib belajar sembilan tahun) 

b. Menyiapkan tenaga kerja yang mempu bekerja keras dan produktif 

dengan meningkatkan kesehatan melelui perbaikan gizi penduduk 

c. Meningkatkan latihan-latihan atau job training bagi tenaga-tenaga 

kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik 

d. Perbaikan gizi dan kesehatan 

e. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keterampilan 

kepada tenaga-tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan, agar 

dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai dengan permintaan pasar 

tenaga kerja 

f. Mendorong dan membantu berwiraswasta 

g. Meningkatkanpembengunan di daerah pedesaan 

h. Membangun industri baru untuk menyerap tenaga kerja 

i. Memberi kesempatan TKI bekerja di luar negeri 

j. Pengembangan usaha sektor informal dan usaha kecil 

k. Mengadakan program trasmigrasi 

l. Menetepkan Upah Minimum Regional (UMR) 

m. Mengikut sertakan setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial 

tenaga kerja, dan sebagainya. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Dalam mencapai tujuan pembelajaran yaitu membantu siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku 

siswa bertambah baik, secara kualitas maupun kuantitas diperlukan kegiatan 

belajar mengajar yang komunikatif. Dalam kegiatan mengajar guru dapat 

memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa 

dalam pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu pola atau 

langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau 

kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai 

dengan lebih efektif dan efisien.  

Salah satu metode kooperatif adalah Two Stay Two Stray. Metode ini 

sangat cocok dingunakan sebagai pemacu keaktifan siswa. Dalam 

pelaksanaannya peran guru sangatlah penting untuk membimbing siswa 

melakukan diskusi, sehingga akan tercipta suasana belajar yang lebih hidup, 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pembelajaran Two Stay Two Stray 

(dua tinggal dua tamu) tidak akan berjalan dengan baik tanpa pengarahan, 

pengelolaan, dan pengawasan dari guru. Agar diperoleh hasil yang 

maksimum guru juga harus mengerahkan segenap kemampuan dan 

keterampilan mengajarnya. Selain peran guru, peran siswa juga sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan penerapan metode ini. Siswa 

merupakan fokus utama dalam pembelajaran ini, sehingga respon yang baik 

dari siswa sangat diperlukan agar situasi pembelajaran berlangsung dengan 
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emangat, menyenangkan dan bukan karena keterpaksaan yang menyebabkan 

kebosanan dari siswa. 

Melalui penelitian ini, peneliti menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray sebagai metode yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang meliputi aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Two 

Stay Two Stray 

Meningkatkan 

Mengetahui 

1. Aktivitas siswa 

2. Hasil belajar siswa 

Respon / tanggapan 

siswa 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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2.6 Hipotesis 

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray, pada mata pelajaran Ekonomi pokok bahasan ketenagakerjaan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan tanggapan atau 

respon positif siswa kelas VIII E SMP Islam Sudirman Ambarawa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Seting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Sudirman Ambrawa yang 

beralamat di di Jl. Gatot Subroto Kupang Lor Ambarawa, Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Semarang 50612, di kelas VIIIE yang berjumlah 44 

siswa. Pengambilan subyek penelitian didasarkan dari hasil observasi awal 

yang dilakukan di kelas VIIIE SMP Islam Sudirman Ambarawa, di mana 

proses belajar siswa belum optimal yang ditandai dengan banyak siswa yang 

pasif dalam proses pembelajaran. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri beberapa 

tahap yang biasanya disebut dengan siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 

empat tahap (Arikunto, 2009:16-20), yaitu: 

a. Perencanaan (planing) 

Dalam tahap perencanaan peneliti menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan 

tersebut dilakukan. Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti 

menentkan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat instrumen 

pengamatan untuk membentu peneliti merekam fakte yang terjadi 

selama tindakan berlangsung.   



 

 
 

b. Pelaksanaan (acting) 

Pelaksanaan penelitian merupakan implementsi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu menggunakan tindakan di dalam kelas. Dalam 

pelaksanaannya peneliti atau pelaksana guru harus ingat dan 

berusaha mentaati apa yang sudah dirumusakan dalam rancangan, 

tetapi hurus berlaku wajar, tidak dibuat-buat.   

c. Pengamatan (observing) 

Kegiatan pengamatan dilakukan oleh pengamat. Sebutan ini 

memberikan kesempatan atau peluang pada guru pelaksana ketika 

guru tersebut sedang melakukan tindakan, karena hatinya menyatu 

dengan kegiatan. Kepada guru pelaksana yang bersetatus sebagai 

pengamat dapat melakukan “pengamatan balik” terhadap apa yang 

terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan pengamatan 

balik guru dapat mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar 

memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 

d. Refleksi (reflecting) 

Tahap refleksi ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi sangat tepat 

dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, 

kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan 

implementasi rancangan tindakan. 

 

 



 

 
 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Proses penelitiannya 

diawali dengan melaksanakan siklus I. Apabila pada pelaksanaan siklus satu 

belum memperlihatkan peningkatan hasil belajar, maka dapat dilanjutkan 

dengan siklus II dan apabila dalam siklus dua belum juga didapat peningkatan 

dari hasil belajar dapat di laksanakan siklus yang ke tiga dan begitu 

seterusnya. Jadi tidak dapat ditetapkan dengan pasti berapa kali siklus 

tersebut di laksanakan, karena penggunaan siklus harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan kebutuhan dari proses pembelajaran tersebut. Setiap siklus 

terdiri dari dua pertemuan dan satu kali kegiatan tatap muka adalah dua jam 

pelajaran. Dalam penelitian ini tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Keempat tahap 

dalam penelitian tindakan kelas ini secara sistematis dapat disajikan dalam 

skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto 2009 : 16) 

Gambar 3.1 Skema Rancangan Penelitian 

3.3.1 Pelaksanaan Siklus 1 

a. Perencanaan 

Dalam perencanaan ini meliputi kegiatan identifikasi masalah, 

menganalisis penyebab masalah tersebut, yaitu penggunaan metode 

pembelajaran konvesional yang menyebabkan siswa menjadi jenuh 

dan mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa serta menetapkan 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS 1 Refleksi 

Pengamatan 

? 

Perencanaan 

Pelaksanaan 
SIKLUS 2 

Pengamatan 

Refleksi 



 

 
 

tindakan pemecahannya. Berdasarkan analisis terhadap masalah yang 

ditemukan kemudian ditentukan kegiatan yang digunakan yaitu 

melalui pemanfaatan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray pada pokok bahasan ketenagankerjaan adapun langkah-langkah 

persiapan selanjudnya dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

 Guru mengidentifikasi permasalahan dan merumuskannya yang 

kemudian memilih meteri 

 Guru menyiapkan RPP 

 Guru membuat LDS 

 Guru membuat lembar soal kelompok beserta jawaban dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Guru membuat lembar pengamatan aktivitas siswa 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tindakan ini, dilaksanakan dengan sekenario 

pembelajaran yang telah dirancang. Pelaksanaan tindakan secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

  Guru mengondisikan siswa dengan mengapsen siswa, menyuruh 

siswa untuk menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan IPS 

Ekonomi 

 Guru memberi acuan kepada siswa dengan menginformasikan 

tujuan pembelajaran yang akan digunakan  

 Guru memberikan motivasi dengan cara menginformasikan 

kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari 



 

 
 

 Guru menjelaskan meteri secara singkat kepada siswa 

 Guru membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 4 siswa 

pada setiap kelompoknya, kelomok dibuat heterogen 

 Guru memberikan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran  

 Guru membagikan LDS kepada masing-masing kelompok belajar 

 Guru menjelaskan petunjuk/cara mengerjakan LDS 

 Guru mengawasi kinerja siswa selama pembelajaran 

 Guru meminta pada ketua kelompok agar melaporkan keberhasilan 

dan hambatan yang dialami anggota kelompoknya dalam mengisi 

LDS melalui presentasi hasil kerja kelompok dan jika diperlukan 

guru dapat memberikan bantuan individu kepada siswa  

 Guru memberikan pujian kepada kelompok terbaik dalam 

presentasi  

 Siswa diarahkan oleh guru untuk menarik kesimpulan 

 Guru memberi kuis kepada siswa, para siswa tidak boleh bekerja 

sama dalam menjawab soal kuis 

 Guru menutup pelajaran dengan cara memberi tugas PR 

c. Pengamatan 

Mengamati jalannya proses pembelajaran, kemudian menilai 

siswa dalam menyajikan hasil pekerjaan kelompoknya dan 

mengobservasi keaktivan siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 



 

 
 

d. Refleksi 

Setelah melakukan pengamatan atas tindakan pembelajaran 

dikelas, selanjudnya diadakan refleksi dari tindakan yang telah 

dilaksanakan guna memperbaiki pelaksanaan di siklus berikutnya. 

3.3.2 Pelaksanaan Siklus 2 

a. Perencanaan 

 Guru mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan yang 

kemudian memilih meteri 

 Guru menyiapkan RPP 

 Guru membuat LDS 

 Guru membuat lembar soal kelompok beserta jawaban dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Guru membuat lembar pengamatan untuk siswa 

b. Pelaksanaan 

Pada dasarnya dalam penelitian ini bentuk tindakannya adalah 

sama pada tiap-tiap siklus, yaitu menerapkan strategi pembelajaran 

Two Stay Two Stray. Tetapi pada siklus 2 tindakan tersebut lebih di 

kembangkan dan disempurnakan. 

 Guru mengondisikan siswa dengan mengapsen siswa, menyuruh 

siswa untuk menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan IPS 

Ekonomi 

 Guru memberikan acuan kepada siswa dengan menginformasikan 

tujuan pembelajaran yang akan digunakan  



 

 
 

 Guru memberikan motivasi dengan cara mengiimformasikan 

kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari 

 Guru menjelaskan meteri secara singkat kepada siswa 

 Guru membentuk kelompok belajar yang branggotakan 4 siswa 

pada setiap kelompoknya, kelomok dibuat heterogen. Pada siklus 2, 

kelompok sama dengan pada saat pelaksanaan siklus 1 

 Guru memberikan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran  

 Guru membagikan LDS kepada masing-masing kelompok belajar 

 Guru menjelaskan petunjuk/cara-cara mengerjakan LDS 

 Guru mengawasi kinerja siswa selama pembelajaran 

 Guru meminta pada ketua kelompok agar melaporkan keberhasilan 

dan hambatan yang dialami anggota kelompoknya dalam mengisi 

LDS melalui presentasi hasil kerja kelompok dan jika diperlukan 

guru dapat memberikan bantuan individu kepeda siswa 

 Guru memberikan pujian kepada kelompok terbaik dalam 

presentasi siswa diarahkan oleh guru untuk menarik kesimpulan 

 Guru memberi kuis kepada siswa, para siswa tidak boleh bekerja 

sama dalam menjawab soal kuis 

 Guru menutup pelajaran dengancara memberi tugas PR 

c. Pengamatan 

Mengamati jalannya proses pembelajaran, kemudian menilai 

siswa dalam menyajikan hasil pekerjaan kelompoknya dan 



 

 
 

mengobservasi aktivitas siswa dalam melaksanakan  kegiatan 

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis data dan pembahasanya. 

Kegiatan ini berfungsi untuk melihat sejauh mana efektifitas kegiatan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif  tipe Two Stay 

Two Stray. Serta mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang 

terjadi baik pada siswa ataupun suasana kelas. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian dalam 

penelitian ini meliputi: soal tes, angket respon siswa terhadap pembelajaran 

dan lembar observasi aktivitas siswa. Soal tes dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa atau pemahaman yang 

telah diserap guna melihat peningkatan prestasi dalam belajar. Angket respon 

siswa digunakan untuk mengetahu seberapa besar respon atau tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran dengan penerapan model kooperatif. Sedangkan 

lembar observasi keaktivan siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray.  

 

 



 

 
 

3.5 Analisis Hasil Instrumen  

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yag menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1998:160). Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010:173). 

Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya soal yang akan digunakan dalam metode pembelajaran tipe Two 

Stay Two Stray. 

Untuk mengukur variabel ini dapat dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor item yang disebut variabel X dan skor total yang 

disebut variabel Y. Selanjudnya perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment (Arikunto, 2002:72) 
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Keterangan: 

X : skor item yang akan dihitung validitasnya 

Y : skor total dari setiap tes 

N : banyaknya peserta tes 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada 41 siswa 

dengan jumlah soal sebanyak 45 soal, terdapat 40 soal yang dinyatakan 

valid sebagai berikut: soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 



 

 
 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Sedangkan soal yang tidak valid 

sebayak 5 soal yaitu nomor 12, 15, 18, 30, dan 38. Soal yang tidak valid 

dapat dibuang dikarenakan soal tersebut terlalu mudah dan derlalu sulit 

untuk dipahami dan dikarjakan oleh siswa. Contoh soal nomor 12 dan 18 

tidak valid karena terlalu mudah sedangkan soal nomor 15 dan 30 tidak 

valid karena terlalu sulit sehingga banyak siswa yang tidak bia 

memahami dan tidak dapat mengerjakannya. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan alat ukur dalam 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui ketetapan ini pada 

dasarnya dilihat kesejajaran hasil. Reilabilitas disini menunjukkan pada 

tingkat keterandalan suatu instrumen dalam mengumpulkan data. Untuk 

mengetehui reliabilitas soal penggunaan metode pembelajaran tipe Two 

Stay Two Stray pada pokok materi ketenagakerjaan siswa kelas VIII E 

SMP ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA peneliti menggunakan rumus 

KR-20, yaitu:  
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Keterangan : 

       = Reiabilitas instrumen 

K    = Banyaknya butir pertanyaan 



 

 
 

∑    = Jumlah skor total kuadrat 

(∑ )   = Kuadrat dari jumlah skor 

N    = Jumlah peserta tes 

P     = Banyaknya subnyek yang skornya 1 

Q     = Banyaknya subyek yang skornya 0 

Jika      = r tabel maka tes yang dikatakan reliabel (Arikunto, 

2006:187-188). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan r11 = 0,933, 

sedangkan untuk rtabel =0,308. Karena r11 > rtabel maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tersebut adalah reliabel. 

3. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentikan 

menggunakan rumus: 

  
 

  
  (Arikunto, 2002 : 208) 

Di mana: 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab dengan benar 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes  

Adapun klasifikasinya sebagai berikut: 

0,00<P≤0,30 (soal sukar) 

0,30<P≤0,70 (soal sedang) 

0,70<P≤1,00 (soal mudah) 



 

 
 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan terdapat 8 soal 

dengan tingkat kesukaran yang sukar, 14 soal dengan tingkat kesukaran 

sedang dan 33 soal dengan tingkat kesukaran mudah. 

 

4. Daya Beda Soal 

Daya beda soal adalah kemempuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai dengan (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang bodoh (berkemampuan rendah). Daya beda dicari dengan 

mengambil skor 50% skor teratas sebagai kelompok atas (JA) dan 50% 

skor terbawah sebagai kelompok bawah (JB). Rumus yang digunakan 

untuk pilihan ganda sebagai berkut: 

  
  

  
 
  

  
       (Arikunto, 2002:213-214) 

Keterangan: 

D  = Daya pembeda 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawag benar 

Untuk mengetehui soal-soal yang akan dipakai berdasarkan daya 

pembeda soal, digunakan klasifikasi daya pembeda sebagai berikut: 

D : 0,00--0,20 = jelek 



 

 
 

D : 0,20--0,40 = cukup 

D : 0,40--0,70 = baik 

D : 0,70--1,00 = baik sekali 

D : Negatif, semuanya tidak baik. Jadi butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuka terdapat terdapat 5 soal 

dengan daya pembeda jelek, 25 soal dengan daya pembeda cukup, 14 

soal dengan daya pembeda baik dan 1 soal dengan daya pembeda baik 

sekali.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, langer, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dibandingkan dengan 

metode lain, metode ini agak tidak begitu sulit, dalam artian apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap. Dengan metode dokumentasi yang 

diamati buka benda hidup tetapi benda mati. Sebagai bukti pelaksanaan 

tindakan dalam penelitian ini yaitu melalui pemotretan proses 

pembelajaran, silabus, RPP, dan nama siswa. 

2. Metode Test 

Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pencapaian atau prestasi siswa. Jadi metode ini digunakan untuk 



 

 
 

memperoleh data tentang hasil belajar siswa. Metode tes ini dilaksanakan 

baik pada akhir siklus 1 maupun siklus 2. 

3. Metode Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memperi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 

2010:199).  

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2010:200) mengemukakan 

beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data 

yaitu: 

a. Prinsip Penulisan Angket 

Prinsip ini menyankut beberapa faktor yaitu: isi dan tujuan 

pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup 

terbuka-negatif positif, pertanyaa tidak mendua, tidak menanyakan 

hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, pajang 

pertanyaan dan urutan pertanyaan. 

b. Prinsip Pengukuran 

Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan 

instrumen penalitian, yang digunakan untuk mengukr variabel yang 

akan dipteliti. Oleh karena itu instrumen angket tersebut harus 



 

 
 

dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valit dan reliabel 

tentang variabel yang diukur.  

c. Penampilan Fisik Angket 

Penampilan fisik angket sebagai alap pengumpul data akan 

mempengaruhi respon dalam mengisi angket. Angket yang dibuat 

dikertas buram, akan mendapatkan respon yang kurang menarik 

bagi responden dibandingkan dengan angket yang dicetak dalam 

kertas yang bagus dan berwarna.  

4. Metode Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandungkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kueisioner. Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses pengamatan 

dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan 

bila, penelitan berkenaan dengan perilaku menusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu banyak. 

3.7 Teknik  Analisis Data 

1. Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif diperoleh melalui hasil tes yang dilakukan 

sebanyak dua kali pada akhir siklus I dan siklus II. Tiap butir soal pilihan 

ganda yang dijawab benar mendapat skor  dan yang salah mendapat skor 



 

 
 

0. Setelah itu data nilai dihitung dengan menggunakan rumus (Slameto, 

2003:189) sebagai berikut: 

      

Hasil skoring kemudian ditabulasi dan selanjutnya dianalisis. 

Menurut Sudjana (1999:109), nilai rata-rata siswa dicari dengan rumus.                     

 

Keterangan: 

  = Nilai rata-rata 

 = Jumlah siswa seluruh siswa 

n  = Jumlah siswa  

Dari hasil ini kemudian dapat diketahui tingkat keberhasilan 

siswa terhadap penguasaan materi dan hasil perhitungan dari siklus I dan 

siklus II serta akan diperoleh gambaran materi tentang keberhasilan 

peningkatan pemahaman materi setelah mengikuti pembelajaran Two Stay 

Two Stray. 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik ini menggunakan analisis deskriptif. Datanya diperoleh 

dari data nontes, yaitu lembar observasi dan lembar angket. Untuk data 

observasi diambil dari pengamatan terhadap kegiatan siswa dan guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan data refleksi 



 

 
 

peroleh dari angket yang dibagikan kepada siswa setelah pembelajaran 

berakhir. 

  



 

76 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini dilaksanakan di SMP Islam Sudirman 

Ambrawa yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kupang Lor Ambarawa, 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang 50612, dikelas VIII E yang 

berjumlah 43 siswa. Penelitian dilaksanakan pada bulan april dengan 

menggunakan pembagian siklus 1 dan 2. Hasil penelitian tindakan kelas ini 

terdiri dari hasil tes dan non tes. Pada tes berupa hasil belajar mata pelajaran 

IPS Ekonomi dengan menggunakan metode belajar kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray, sedangkan non tes berupa aktivitas dan respon siswa selama 

proses pembelajaran.  

4.1.1 Kondisi Awal Siswa 

Kondisi awal siswa adalah kondisi awal dimana siswa belum 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif  tipe Two Stay Two 

Stray. Kondisi awal diambil dari data hasil tes ulangan harian terakhir 

pada mata pelajaran IPS Ekonomi yang dilakukan oleh guru pengampu 

pelajaran. Hasil tes ulangan harian ini dibutuhkan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas. 

Hasil tes tersebut juga digunakan sebagai peneliti sebagai acuan refleksi 

awal untuk menentukan perencanaan tindakan kelas. 



 

 
 

Sebelum dilaksanakan penelitian kegiatan pembelajaran masih 

menggunakan metode ceramah, yaitu siswa langsung mendengarkan 

penjelasan atau informasi dari guru. Hasil tes ulangan sebelum 

menggunakan metode belajar kooperatif  tipe Two Stay Two Stray 

menujukan bahwa siswa yang belum tuntas atau memiliki nilai kurang 

dari 62 yang merupakan batas KKM adalah sejumlah 20 siswa, 

sedangkan yang sudah memenuhi batas tuntas adalah sejumlah 23 

siswa, dengan prosentase kelulusan hanya 53,48%. Hal ini menujukkan 

bahwa hampir setengan dari siswa kelas VIII E belum dapat mencapai 

hasil yang memuaskan.  

Refleksi sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas dapat 

dilihat dari hasil pengamatan dikelas yang menunjukkan bahwa belum 

seluruh siswa dikelas dapat fokus terhadap materi pelajaran. Kebayakan 

siswa hanya diam mendengarkan penjelasan guru mata pelajaran tanpa 

mengetahui inti dari pelajaran tersebut. Siswa juga masih belum berani 

bertanya kepada guru tentang materi pelajaran. Aktivitas yang sering 

dilakukan siswa hanya ramai, bicara dengan teman, dan sebagian hanya 

diam saja. Penyebab dari keadaan tersebut adalah proses pembelajaran 

yang monoton dan menjenuhkan. Dengan keadaan yang demikian perlu 

diadakan tindakan sebagai upanya untuk mengontrol dan meningkatkan 

aktivitas siswa sehingga siswa dapat lebih fokus pada materi pelajaran. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengganti metode ceramah dengan menggunakan model pembelajaran 



 

 
 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Dengan mengunakan metode yang 

didasarkan pada kerjasama kelompok, diharapkan dapat mengalihkan 

aktivitas siswa yang suka bicara atau ramai masuk dalam tugas 

kelompok diskusi. Siswa dapat menyalurkan pendapat dan 

mengembangkan materi sesuai dangan kemampuannya. Dengan upaya 

tersebut diharapkan siswa dapat lebih fokus terhadap materi pelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.  

4.1.2 Hasil siklus 1 

a. Perencanaan 

Perencanaan meliputi kegiatan mengidentifikasi permasalahan 

dan merumuskannya yang kemudian memilih meteri. Berdasarkan 

analisis terhadap masalah yang ditemukan kemudian ditentukan 

kegiatan yang digunakan yaitu melalui pemanfaatan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada pokok 

bahasan ketenagakerjaan. Menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) adalah salah satu hal yang paling penting dalam 

proses perencanaan sebagai landasan rancangan pengajaran. Setelah 

itu perlu membuat Lembar Diskusi Siswa (LDS) untuk sebagai 

media belajar. Untuk mengetahui keaktifan siswa perlu juga dibuat 

lebar pengamatan aktivitas siswa. Dalam akhir siklus pengajar atau 

guru mengadakan tes siklus 1 untuk mengetahui nilai hasil belajar 

siswa. Setelah proses pembelajaran selesai guru mengevaluasi 

jalannya proses pembelajaran dan memberi tugas rumah. 



 

 
 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksannan adalah tahap dimana dilaksanakannya 

proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Tahap 

pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarka RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang telah dibuat dalam tahap perencanaan sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Dalam awal kegiatan yang harus dilakukan adalah guru harus 

mengondisikan siswa dengan mengapsen siswa, menyuruh siswa 

untuk menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan IPS Ekonomi. 

Hal ini bertujuan agar guru dapat mengetahui kehadiran siswa dan 

kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan memberitahukan tentang model pembelajaran yang akan 

digunakan, yaitu dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray. Guru juga memberikan penjalasan singkat yang 

berisi gambaran tentang bagaimana jalannya proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan.  

Setelah menerangkan tentang model pembelajaran dan 

memberikan gambaran jalannya proses pembeajaran yang akan 

dilaksanakan, guru menerangkan terlebih dahulu materi yang akan 

dipelajari. Penjelasan ini berupa penjelasan secara garis besar atau 

berupa ulasan singkat pokok-pokok materi. Penjelasan secara singkat 



 

 
 

menggunakan metode konvensional atau ceramah agar siswa dapat 

dengan cepat memahami materi secara garis besarnya. Inti dari 

metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah 

kerja sama dalam kelompok atau belajar kelompok, jadi siswa harus 

dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Guru membentuk 

kelompok belajar yang beranggotakan 4 (empat) siswa pada setiap 

kelompoknya, kelomok dibuat heterogen yaitu dalam kelompok 

terdapat siswa yang berkemampuan rendah sedang dan tinggi. 

Jumlah siswa kelas VIII E adalah 43 anak, jadi dalam pembagian 

kelompok akan terdapat kelompok siswa yang hanya berjumlah 3 

anak. 

Setelah pembagian kelompok selesai, guru menginstruksikan 

siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-

masing. Guru memberikan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran  guru membagikan LDS kepada masing-

masing kelompok belajar sebagai bahan diskusi siswa. Guru juga 

menjelaskan petunjuk/cara mengerjakan LDS dalam kelompok. 

Selama waktu yang telah ditentukan siswa diperbolehkan berdiskusi 

menjawab soal yang ada dalam LDS dengan kelompoknya masing-

masing.  



 

 
 

Setelah waktu berdiskusi yang telah di tentukan selesai, setiap 

kelompok menunjuk dua anggota kelompoknya sebagai anggota 

tamu dan dua anggota sebagai anggota tetap. Anggota tamu bertugas 

sebagai tamu kekelompok lain dan bertanya kepada kelompok yang 

didatangi. Sedangkan anggota tetap bertugas menjawab atau 

menjelaskan hasil diskusinya kepada anggota tamu kelompok lain. 

Setelah melaksanakan tugas sebagai anggota tamu dan anggota tetap, 

maka masing-masing anggota kembali kekelompok awal untuk 

kembali berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah proses diskusi 

perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya didepan 

kelas.  

Dalam bagian akhir dari pelaksanaan pembelajaran guru 

mengajak siswa bersama-sama untuk memahami dan menarik 

kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Guru memberikan 

motivasi dan tugas rumah kepada siswa. Siswa juga diberitahukan 

bahwa dalam pertemuan selanjutnya akan diadakan tes siklus 1. 

Selama proses pembelajaran guru mengawasi kinerja siswa dan 

memberi pengarahan atau bentuan kepada siswa atau kelompok yang 

mengalami kesulitan. Selain itu juga terdapat observer yang bertugas 

mengawasi dan menilai keaktivan siswa dalam mengerjakan LDS 

dan proses permbelajaran, sebagai observer adalah wali kelas VIII E 

yang juga guru pengampu mata pelajaran IPS.  

 



 

 
 

c. Penilaian hasil observasi 

Penilaian hasil observasi adalah hasil pencapaian dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray siklus 1. Penilaian ini diambil dari nilai aktivitas siswa 

dan hasil tes siklus 1. Dalam penilaian aktivitas siswa didapat siswa 

kurang aktif sebanyak 10 siswa, aktif sebanyak 30 siswa dan siswa 

sangat aktif sebanyak 3 siswa.  

Keterangan Tidak 

Aktif 

Kurang 

Aktif 

Aktif Sangat Aktif 

Siklus 1 0 10 30 3 

Tabel 4.1 Ativitas siswa siklus 1 

 

 
 

Gambar 4.1 Grafik aktivitas siswa siklus 1 

Penilaian hasil tes siklus 1 dapat dilihat dari hasil ketuntasan 

nilai siswa sebagai berikut: siswa yang tuntas sejumlah 27 siswa 

sedangkan yang belum tuntas sebanyak 16 siswa. Nilai rata-rata  

siswa adalah 66,62 dengan prosentase kelulusan sebesar 62,79%. 
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Nilai tertinggi 85 

Nilai terendah 30 

Nilai rata-rata kelas 66,62 

Banyak siswa yang tuntas belajar 27 

Banyak siswa yang belum tuntas 16 

Ketuntasan klasikal 62,79% 

Tabel 4.2 Hasil tes siklus 1 

 

 
Gambar 4.2 Grafik hasil tes siklus 1 

Dalam penilaian ini peneliti juga menyebarkan angket respon 

siswa yang diisi setelah siswa mengerjakan soal tes siklus 1. Hasil 

dari angket ini adalah 5 anak menyatakan netral, 32 anak 

menyatakan respon positif dan 6 anak menyatakan respon sangat 

positif.  

d. Refleksi 

Siklus 1 merupakan awal dari penerapan metode kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray. Suasana dalam siklus ini belum sesuai 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan. Masih ada banyak 

siswa yang kurang fokus selama jalanya proses pembelajaran. 

Dibawah ini merupakan paparan kelebihan dan kekurangan dalam 
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proses pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray dalam siklus 1. 

1. Kelemahan  

a) Banyak siswa yang belum fokus terhadap pembelajaran 

b) Siswa kurang kreatif dalam bertanya dan menyampaikan 

pendapatnya 

c) Masih banyak siswa yang masih bingung selama jalanya 

proses pembelajaran 

d) Masih terdapat anggota kelompok yang mengerjakan LDS 

secara individual, sehingga masih terdapat anggota kelompok 

yang belum memahami materi dalam proses pembelajaran 

tersebut. 

e) Kurangnya pengaturan waktu dikarenakan masih penyesuaian 

dengan metode baru yang digunakan.  

2. Kelebihan 

a) Siswa dapat mendengarkan dan memcatat materi secara 

langsung dalam diskusi. 

b) Siswa dapat melaksanakan perintah/tugas yang diberikan 

oleh guru. 

c) Guru dapat memberi penguatan meteri terhadap siswa atau 

kelompok yang kurang memahami materi. 

d) Proses belajar dapat lebih hidup. 

e) Siswa dapat lebih aktif dalam belajar. 



 

 
 

f) Guru memberikan dorongan kepada siswa agar dapat 

berinteraksi dengan teman dan sumber belajar/buku 

pelajaran, hal ini dikarenakan kondisi siswa yang sebagian 

berkemampuan sedang kebawah membuat siswa kesulitan 

mengikuti jalanya proses pembelajaran secara maksimal. 

Dari hasil tersebut maka didapat permasalahan sebagai berikut: 

siswa yang masih kurang fokus dalam proses pembelajaran, siswa 

kurang aktif dalam bertanya dam menyampaikan hasil diskusinya 

dan masih terdapat siswa yang bekerja secara individual atau 

anggota kelompoknya tidak mau mengerjakan soal LDS sehingga 

terpaksa mengerjakan secara individu. Jumlah siswa yang belum 

tuntas masih cukup banyak dengan ditunjukkan prosentase nilai 

sebesar 62,79%. 

Dengan demikian proses pembelajaran dapat diperbaiki dalam 

siklus 2, yang diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa 

dalam proses pembelajaran, meningkatkan interaksi siswa, siswa 

lebih bisa fokus dengan materi, siswa dapat bekerja secara kelompok 

dengan baik. Sehingga dengan perbaikan tersebut maka tujuannya 

adalah dapat meningkatkan prosentase ketuntasan belajar dan hasil 

belajar siswa.  

 

 

 



 

 
 

4.1.3 Hasil siklus 2 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan siklus 2 terlebih dahulu dilakukan 

koordinasi dengan guru pengampu mata pelajaran IPS dan membuat 

perencanaan pelaksanaan siklus 2. Perencanaan dalam siklus 2 

didasarkan dari refleksi siklus 1. Dengan kondisi siswa yang  siswa 

yang masih kurang fokus dalam proses pembelajaran, siswa kurang 

aktif dalam bertanya dan menyampaikan hasil diskusinya dan masih 

terdapat siswa yang bekerja secara individual atau anggota 

kelompoknya tidak mau mengerjakan soal LDS sehingga terpaksa 

mengerjakan secara individu, beberapa hal tersebut akan diperbaiki 

dalam siklus 2 yang merupakan perbaikan dari siklus 1. Perbaikan 

dilakukan dengan pemberian motivasi, perhatian bagi siswa yang 

kurang, pengelolaan kelas dan waktu secara optimal. 

Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) adalah 

hal yang sangat penting dalam tahap perencanaan  siklus 2. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat dalam siklus 2 merupakan 

rencana perbaikan pembelajaran dari siklus 1, dengan menekankan 

materi yang belum dikuasai oleh siswa. Kegiatan akhir dari siklus 2 

juga diadakan evaluasi dan tes siklus 2 untuk mengetahui apakah ada 

peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan dengan siklus 1. 

 

 



 

 
 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran siklus 2 sebenarnya tidak jauh beda 

dengan pelaksanaan siklus 1. Pembelajaran dalam siklus 2 ini masih 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray, tetapi dalam siklus 2 tindakan pelaksanaan lebih 

dikembangkan dan disempurnakan untuk memperbaiki hasil dari 

siklus 1. Sehigga pencapaian siklus 2 diharapkan lebih baik dan lebih 

meningkat dibandingkan dengan siklus 1. 

Pada awal pertemuan siklus 2, seperti biasa guru mengabsen 

siswa dan mengondisikan siswa dengan menyuruh siswa 

mempersiapkan buku pelajaran. Perbedaan dengan siklus 2 dalam 

kegiatan awal ini siswa langsung dikondisikan berkelompok dengan 

kelompok belajar atau kelompok kerja yang sama seperti siklus 1. 

Setelah melakukan presensi guru memberitahukan kepada siswa 

kelompok-kelompok pada siklus 1 sudah dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil pencapaian tersebut 

guru memberikan motivasi agar siswa dapat lebih baik dalam 

bekerjasama dan mengerjakan LDS. 

Pembelajaran diawali oleh seorang guru dengan mengadakan 

tanya jawab kepada siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran pada siklus 1. 

Guru juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan 

siswa dalam mengingat materi, kemampuan bertanya dan menjawab 



 

 
 

pertanyaan. Selanjutnya guru mulai menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menerangkan materi pelajaran dengan materi 

pokok yang sama yaitu ketenagakerjaan dengan lebih menekankan 

materi-materi yang belum dipahami oleh siswa. Selain itu guru juga 

menekankan bagaimana jalanya proses pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray, bahwa yang terpenting adalah kerjasama dan 

kekompakan kelompok untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Dengan penekanan ini diharapkan siswa dapat lebih serius dan fokos 

terhadap materi dan tugasnya dalam kelompok. 

Guru membagikan Lembar Diskusi Siswa (LDS) siklus 2 

kepada masing-masing kelompok dan menginstruksikan kepada 

siswa untuk melaksanakan tugas kelompok dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran siklus 2 ini terlihat proses pembelajaran 

lebih hidup dibandingkan dengan siklus 1. Siswa dapat lebih aktif 

dan berpartisipasi dalam kelompoknya, meski masih terdapat 

beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Menanggapi hal 

tersebut guru memberi bantuan kepada siswa yang membutuhkan 

bantuan dan menaruh perhatian lebih kepada kelompok atau siswa 

yang mengalami kendala selama proses diskusi berlangsung. Kinerja 

guru dalam siklus 2 ini dirasa lebih tenang dan santai, ini 

dikarenakan siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan metode 

baru dan dapat lebih berperan aktif dalam kelompoknya.  



 

 
 

Setelah waktu berdiskusi dengan kelompok selesai, maka 

seperti pada siklus 1 masing-masing kelompok membagi 

kelompoknya menjadi dua yaitu anggota tetap dan anggota tamu. 

Tugas dari anggota tetap dan anggota masih sama seperti siklus 

sebelumnya. Anggota tetap bertujuan memaparkan hasil diskusinya 

dan menjawab pertanyaan anggota tamu dari kelompok lain, 

sedangkan anggota tamu bertugas menulis hasil pemaparan dan 

jawaban yang diberikan oleh anggota tetap kelompok lain. Setelah 

waktu yang ditentukaan untuk bertamu dan menerangkan hasil 

diskusinya selesai, semua anggota kelompok tamu kembali kedalam 

kelompnya masing-masing. Anggota tamu menerangkan hasil yang 

diperoleh dari kelompok lain, sehingga kelompoknya dapat 

berdiskusi kembali menyempurnakan hasil diskusi mereka.  

Proses diskusi diakhiri dengan pemaparan hasil diskusi 

perwakilan oleh beberapa kelompok, dan selama pemaparan tersebut 

ada proses tanya jawab oleh siswa. Siswa yang maju menjawab 

pertanyaan sesuai dengan kemampuannya dengan pertanyaan yang 

belum bisa dijawab akan dijawab oleh guru. Setelah selesai 

pemaparan hasil diskusi, guru menerangkan jawaban dari hasil 

diskusi siswa yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok 

belajar siswa. Guru memandu dan mendampingi siswa untuk dapat 

manarik kesimpulan secara bersama-sama. Dengan maksud siswa 

dapat lebih mengerti dan faham dengan materi yang baru dipelajari. 



 

 
 

Diakhir pertemuan guru memberi penugasan kepada siswa dan 

membertitahukan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan tes 

siklus 2. 

Tes siklus 2 diadakan dalam pertemuan terakhir dari penelitian 

ini. Tes berlangsung selama satu jam pelajaran, sedangkan pada jam 

kedua guru mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan 

memberikan angket respon siswa. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan siswa dalam proses pembelajaran 

pada siklus 2 dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray. Selama berjalanya proses pembelajaran 

siklus 2, terdapat observer yaitu wali kelas VIII E yang juga guru 

pengampu mata pelajaran IPS ekonomi. Observer bertugas sebagai 

pengamat aktivitas siswa dalam kegiatan atau selama jalanya proses 

pembelajaran siklus 2.  

c. Penilaian hasil observasi 

Penilaian hasil observasi siklus 2 diambil berdasarkan hasil 

penilaian aktivitas siswa, tes siklus 2 dan respon siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajara kooperatif Tipe Two Stay Two Stray. Hasil penilaian 

yang diambil dari aktivitas siswa salama poses pembelajaran dapat 

diketahui bahwa siswa yang tidak akti dan kurang aktif sebayak 0, 

siswa aktif sebanyak 30, dan siswa yang sangat aktif sebanyak 13. 

Peningkatan ini ditunjukakan dalam tabel dan grafik sebagai berikut: 



 

 
 

Keterangan Tidak 

Aktif 

Kurang 

Aktif 

Aktif Sangat Aktif 

Siklus 2 0 0 30 13 

Tabel 4.3 Aktivitas siswa siklus 2 

 

Gambar 4.3 Grafik aktivitas siswa siklus 2 

 Pada penilaian hasil tes siklus 2 dapat dilihat dari hasil 

ketuntasan nilai siswa sebagai berikut: siswa yang tuntas sejumlah 

40 siswa sedangkan yang belum tuntas sebanyak 3 siswa. Nilai rata-

rata siswa adalah 77,09 dengan prosentase kelulusan sebesar 

93.02%. 

Nilai tertinggi 95 

Nilai terendah 55 

Nilai rata-rata kelas 77,09 

Banyak siswa yang tuntas belajar 40 

Banyak siswa yang belum tuntas 3 

Ketuntasan klasikal 93,02% 

Tabel 4.4 Hasil tes siklus 2 
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Gambar 4.4 Grafik hasil tes siklus 2 

 

Dalam penilaian ini peneliti menyebarkan angket respon siswa 

yang diisi setelah siswa mengerjakan soal tes siklus 2. Hasil dari 

angket ini adalah anak dengan respon netral sejumlah 1, siswa 

dengan respon positif sebanyak 27 dan siswa dengan respon sangat 

positif sejumlah 15. 

d. Refleksi 

Refleksi penerapan metode pembelajaran kooperatif Tipe Two 

Stay Two Stray adalah gambaran atau pandangan dari jalanya proses 

pembelajaran pada siklus 2. Dalam siklus ini terlihat adanya 

peningkatan yang terjadi dibandingkan dengan siklus 1. Peningkatan 

yang terjadi dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya tingkat percaya diri siswa dalam berinteraksi 

dengan temannya. 

2. Siswa lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya dalam 

diskusi. 

Chart Title 
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3. Terlihat proses pembelajaran lebih hidup, aktif dan lebih 

semangat. 

4. Siswa dapat lebih fokus dalam memperhatikan dan 

bekerjasama dalam kelompok. 

5. Siswa lebih mementingkan kerjasama kelompok daripada kerja 

individu. 

6. Guru sudah mampu mengondisikan kelas dengan pemanfaatan 

yaktu yang efektif selama proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran berjalan lancar. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jalanya proses 

pembelajaran maka dapat dikatakan hasil belajar pada siklus 2 

meningkat. Siswa dapat mengikuti jalanya proses diskusi dengan 

tertip dan  baik juga penuh semangat, prestasi siswa lebih jauh 

meningkat daripada siklus sebelumnya, terdapat perubahan sikap 

ragu-ragu menjadi lebih berani mengungkapkan pendapat, berani 

memaparkan jawabanya mengenai meteri dan siswa dapat 

bekerjasama dengan baik. Dalam proses pembelajaran siklus 2 hasil 

belajar aktivitas dan respon siswa sudah meningkat secara baik. Oleh 

karena itu siklus dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat 

dihentikan.  

 

 



 

 
 

4.2 Pembahasan 

Sesuai dengan pendapat Slavin dalam Anni (2007:2) bahwa Belajar 

adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan 

tingkah lakunya. Hal inilah yang menjadi dasar landasan pemikiran peneliti 

untuk dapat mewujudkan perubahan dalam pembelajaran kali ini. 

Berdasarkan pada hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Metode awal sebelum dilaksanakan penelitian adalah dengan metode ceramah 

yang hanya terfokus pada informasi yang diberikan guru kepada siswa. Siswa 

juga kurang bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Kondisi awal dengan 

menggunakan metode ceramah siswa yang nilainya kurang dari 62 yang 

merupakan batas KKM adalah sejumlah 20 siswa, sedangkan yang sudah 

memenuhi batas tuntas adalah sejumlah 23 siswa, dengan prosentase 

kelulusan hanya 53,48%. Dengan kondisi tersebut memang benar kalau harus 

diadakan perubahan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil diatas maka perlu diadakan tindakan yang lebih 

baik untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran yang diadakan dalam 

kelas tersebut. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sedangkan penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif adalah solusi yang dirasa tepat dalam usaha 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Peneliti beranggapan 

bahwa dengan pembelajaran kooperatif yang mengedepankan kerjasama 



 

 
 

kelompok, dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dan 

penguasaan terhadap materi serta meningkatkan hasil belajarnya. Anggapan 

ini sesuai dengan Sanjaya (2008: 244) yang menyatakan bahwa tujuan yang 

ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian 

penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk 

penguasaan materi tersebut. Kerja sama dalam kelompok inilah yang menjadi 

ciri khas pembelajaran kooperatif. 

Dalam metode pembelajaran koopertatif terdapat berbagai macam tipe 

model pembelajaran, antara lain tipe Jigsaw, Numbered Heads Together, GI, 

TSTS dan lain-lain. Penggunaan atau pemilihan tipe-tipe tersebut dapat 

didasarkan pada kondisi kelas dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Tujuan dari pembelajaran juga berpengaruh dalam pemilihan tipe 

pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang 

dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian, maka peneliti 

memutuskan untuk menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ada dalam kelas 

tersebut. 

Pembahasan pada siklus 1 adalah awal penerapan metode kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray yang merupakan metode pembelajaran baru bagi 

siswa SMP Islam Sudirman Ambarawa terutama kelas VIII E yang digunakan 

sebagai obyek penelitian. Dalam siklus 1 masih terdapat banyak sekali 

kendala selama proses pembelajaran. Kendala yang terjadi adalah siswa 

belum bisa fokus terhadap materi, pembagian waktu dalam proses 



 

 
 

pembelajaran belum berlangsung secara optimal, siswa belum memahami 

aturan main dalam kegiatan belajar, sehingga masih terdapat siswa yang 

mengerjakan soal secara individual. Kendala-kendala tersebut terjadi 

kemungkinan dikarenakan oleh penerapan metode pembelajaran yang baru 

pertamakali dilaksanakan siswa berbeda dengan metode sebeumnya. Siswa 

juga belum terbiasa dengan sistem belajar kelompok yang didalamnya 

diperlukan kerjasama siswa secara tim dengan mengedepankan kepentingan 

bersama. 

Pelaksanaan siklus 2 adalah kegiatan perbaikan dari siklus 1. Terjadi 

perubahan dalam pelaksanaan siklus 2 dibandingkan dengan pelaksanaan 

siklus siklus 1. Dengan kata lain terjadi pemecahan masalah dari kendala-

kendala yang ada pada siklus 1. Dalam siklus 2 siswa dapat lebih fokus dalam 

proses pembelajaran, siswa dapat mengutarakan pendapatnya dan menjawab 

pertanyaan dengan baik, siswa dapat menyalurkan aktivitasnya selama proses 

pembelajaran, siswa tidak lagi bekerja secara individual tetapi lebih 

mengutamakan bekerjasama sebagai suatu tim. Guru juga dapat mengatur 

waktu secara optimal dikarenakan siswa sudah terbiasa dan faham dengan 

jalanya proses pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray. 

Perubahan dalam pelaksanaan siklus 2 adalah kegiatan perbaikan 

dalam proses belajar. Hal ini dikarenakan siklus 2 adalah pengulangan 

strategi atau tahapan dalam belajar, sehingga siswa sudah pernah melakuan 

atau menjalankan proses tersebut dalam siklus 1 hanya saja mengalami 



 

 
 

kembali dalam siklus 2 yang seharusnya dapat dilakukan denganlebih baik. 

Perilaku demikian dapat disebut sebagai pengalaman belajar. Anni (2007:2) 

dalam bukunya juga menyebutkan bahwa belajar adah perubahan individu 

yang yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan dalam belajar yang 

dimaksud dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah lakunya. 

Setelah dilasanakan penelitian yang berjalan selama dua siklus, 

terbukti bahwa ternyata terdapat perubahan setelah digunakannya metode 

pembelajaran yang baru dengan yaitu dengan metode pembelajaran 

kooperatif. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Niti Setiasih tahun 2010 dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP 

Negeri 2 Kajen. Penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Kunandar, Heni M, dan Nastuti pada 

tehun 2008 dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 01 Kali Baru Jakarta 

Utara. Terdapat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. Pesamaannya adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan 

mengandalkan hasil diskusi sebagai acuan peninggkatan hasil belajar siswa. 

Perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada 

penggunaan tipe pembelajaran dari metode kooperatif. Penelitian sebelumnya 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD baik di SMP maupun SD, 



 

 
 

sedangkan penelitian yang sedang dibahas ini menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray yang dilaksanakan di SMP. 

Keunggulan atau kelebihan yang terdapat pada penelitian dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray jika 

dibandingkan dengan tipe yang lain dalam penelitian sebelumnya terletak 

pada proses berjalannya diskusi siswa. Selama proses diskusi, selain 

berdiskusi dangan kelompoknya dua siswa perwakilan kelompok juga dapat 

berdisksi dengan kelompok lainnya, yang setelah selesai dapat kembali 

berdiskusi dengan kelompok asalnya. Dengan demikian siswa dapat 

mengembangkan pemikirannya terhadap materi yang sedang dipelajari dan 

memperoleh informasi yang sangat luas baik dalam diskusi kelompoknya 

maupun kelompok lain.  

Sujana (2008:246) mengatakan terdapat empat prinsip yang harus 

dilaksanakan dan dipetuhi dalam pembelajaran kooperatif, yaitu prinsip 

ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi tatap muka, 

partisipasi dan komunikasi. Dengan pemenuhan dari prinsip-prinsip terebut 

maka akan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Melihat 

deskripsi dari pelaksanaan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa prinsip-

prinsip tersebut telah di dilaksanakan dan dipatuhi. Dilihat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, keempat prinsip diatas telah dapat 

dilaksanakan oleh kelompok siswa dalam aktivitasnya selama proses diskusi.  

Berdasarkan penelitian ini terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

setelah menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 



 

 
 

Stray, dibandingkan dengan metode sebelumnya yang menggunakan metode 

ceramah. Peningkatan hasil belajar tersebut dikarenakan peran aktif siswa 

dalam selama proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Darsono (2004) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip belajar adalah 

siswa yang melakukan sendiri akan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam 

penelitian ini yang menuntut peran siswa aktif, memang dapat lebih membuat 

siswa mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya dengan melakukan 

dan merasakan sendiri proses belajarnya.  

Berikut adalah pemaparan peningkatan hasil belajar pada sebelum 

penelitian,  siklus1 dan  siklus 2 secara klasikal. Dalam pelaksanaan siklus 1 

dapat dilihat bahwa siswa yang tuntas atau yang memperoleh nilai diatas 

KKM adalah sejumlah 27 siswa sedangkan yang belum tuntas sebanyak 16 

siswa. Nilai rata-rata siswa adalah 66,62 dengan prosentase kelulusan sebesar 

62,79%. Sedangkan pada siklus 2 siswa yang tuntas sejumlah 40 siswa 

sedangkan yang belum tuntas sebanyak 3 siswa. Nilai rata-rata siswa adalah 

77,09 dengan prosentase kelulusan sebesar 93.02%. 
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Gambar 4.5 Grafik peningkatan hasil belajar 

Hasil dari penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

selama berjalannya proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tri Wahyuningsih pada tahun 2009 dimana dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dan 

JIGSAW dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Dalam penelitian 

ini hanya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray yang ternyata juga dapat meningkatkan aktivitas siswa SMP dalam 

belajarnya. Kriteria aspek yang paling tinggi dalam penelitian ini adalah 

bekerjasama dengan kelompoknya dan menghargai pendapat orang lain. Hal 

ini yang menyokong keberhasilan proses pembelajaran, karena selama yang 

sangat dibutuhkan dalam diskusi adalah adanya rasa saling menghargai 

pendapat dan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan tugas kelompok 

yang diberikan guru. Sedangkan kriteria aktivitas paling rendah ditunjukkan 

pada aspek bertanya pada guru dan melakukan sesuatu yag tidak berhubungan 

dengan pelajaran. Kriteria tersebut yang menjadi kendala selama proses 

pembelajaran.  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran sangatlah penting dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray siswa di SMP Islam 

Sudirman Ambarawa yang mengutamakan kerjasama kelompok dan dengan 

siswa yang dituntut harus aktif. Anni (2007:5) menyatakan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Artinya bahwa aktivitas siswa dalam proses 



 

 
 

belajar juga sangat mempengaruhi prestasi atau hasil belajar siswa. Hal 

tersebut juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwin 

tahun 2007 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang menyatakan terdapat pengaruh antara aktivitas belajar siswa dengan 

hasil belajar siswa kelas V SD Kalirejo. 

Pembahasan peningkatan aktivitas siswa dalam penelitian ini dapat 

dipaparkan secara jelas sebagai berikut. Pada  siklus 1 didapat siswa kurang 

aktif sebanyak 10 siswa, aktif sebanyak 30 siswa dan siswa sangat aktif 

sebanyak 3 siswa. Sedangkan pada siklus 2 aktivitas siswa salama poses 

pembelajaran dapat diketahui bahwa siswa yang tidak aktif dan kurang aktif 

sebayak 0, siswa aktif sebanyak 30, dan siswa yang sangat aktif sebanyak 13.  

 
Gambar 4.6 Grafik peningkatan aktivitas siswa 

Dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswa sebagai inti dari 

kegiatan belajar, seorang guru atau pendidik harus tahu bagaimana respon 

atau tanggapan siswa terhadap pelaksanaan proses belajar yang dialami. Hal 

ini dikarenakan bahwa  respon yang positif akan dapat mempengaruhi adanya 

peningkatan aktivitas siswa, yang akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Respon siswa dalam pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe Two 

siklus 1

siklus 2



 

 
 

Stay Two Stray ini menunjukkan bahwa 5 anak menyatakan netral, 32 anak 

menyatakan respon positif dan 6 anak menyatakan respon sangat positif. 

Terjadi peningkatan respon siswa pada siklus 2 bahwa siswa dengan respon 

netral sejumlah 1, siswa dengan respon positif sebanyak 27 dan siswa dengan 

respon sangat positif sejumlah 15.  

 
Gambar 4.7 Grafik peningkatan respon siswa 

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray, merupakan cara yang tepat untuk mengembangkan dan 

menyalurkan aktivitas belajar siswa. Dengan metode ini siswa tidak terlalu 

menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan 

berfikir sendiri menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa 

lain. Siswa dapat berperan secara aktif dalam proses belajar, karena siswa tidak 

hanya dilatih untuk sekedar memahami materi tetapi siswa juga dapat dilatih 

untuk bekerja sama dalam sebuah tim. Siswa yang mempunyai pemahaman dan 

pendapat yang berbeda dapat dilatih menghargai pendapat orang lain, bersama-

sama menyatukan pendapat, fokus pada materi yang sedang dipelajari, hingga 

pada hasil akhirnya siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

siklus 1

siklus 2
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam 

bab IV dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam penerapan proses 

pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray pada mata pelajaran IPS ekonomi pokok bahasan ketenagakerjaan 

pada siswa kelas VIII E SMP Islam Sudirman Ambarawapenerapan 

metode pembelajaran tersebut  juga dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam belajar. Peningkatan aktivitas ini dapat dilihat pada siklus 1, siswa 

kurang aktif sebanyak 10 siswa, aktif sebanyak 30 siswa dan siswa 

sangat aktif sebanyak 3 siswa. Pada siklus 2 terjadi peningkatan sebagai 

berikut, siswa yang  tidak akti dan kurang aktif sebayak 0, siswa aktif 

sebanyak 30, dan siswa yang sangat aktif sebanyak 13. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray  juga mendapatkan tanggapan atau respon yang baik 

dari siswa. Hal ini disebabkan karena siswa dapat dengan bebas 

beraktivitas dan belajar mengembangkan kemampuannya dalam 

pembelajaran. Pada akhir siklus didapat respon siswa dengan respon 

positif sebanyak 27 dan siswa dengan respon sangat positis sejumlah 15 

sedangkan hanya 1 siswa yang merespon biasa saja atau netral. 

 



 

 
 

5.2 Saran 

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray  dapat disesuaikan dengan meteri yang ada. 

Misalnya materi yang memerlukan adanya proses diskusi. Dapat juga 

dalam materi yang sulit dengan catatan guru harus menerangkan terlebih 

dahulu materi yang akan dipelajari, sehingga penerapan metode ini 

digunakan sebagai pendalaman atau dalam bentuk penugasan. 

2. Kepada guru dan calon guru dapat menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray sebagai salah satu metode alternatif  

pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mengembangkan 

aktivitas dan kreativitasnya dalam proses pembelajaran, Sehingga siswa 

tidak hanya terpaku dengan pembelajaran monoton yang hanya 

mendapatkan informasi sebatas dari ceramah guru pengampu tetapi dapat 

mencari dan mengembangkan pemikiran untuk mendalami meteri 

pelajaran. 

3. Mengingat penelitian ini banyak memiliki keterbatasan dan perlu 

pengembangan lebih baik maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray  sebagai upaya 

untuk meningkatkan aktivitas siswa, kreativitas belajar siswa dan hasil 

belajar siswa dengan cara memodifikasi desain penelitian dan juga dapat 

dilakukan untuk pokok bahasan yang lain.  
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Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

 
7.1. Mendes-

kripsikan 
permasalah

an 
angkatan 
kerja dan 

tenaga 
kerja 

sebagai 
sumber 

daya dalam 
kegiatan  
ekonomi, 

serta 
peranan 

pemerintah 
dalam 
upaya 

penainggul
angannya 

 

 
Pengertian tenaga 

kerja, angkatan kerja 
dan kesempatan 

kerja 
 

Hubungan antara 
jumlah penduduk, 

angkatan kerja, 
kesempatan kerja 

dan pengangguran. 
 
 

Permasalahan 
tenaga kerja 
Indonesia. 

 
 
 
 

Dampak 
pengangguran 

terhadap keamanan 
lingkungan. 

 

 
Mendiskusikan 

hubungan antara 
jumlah  penduduk 
dengan angkatan 

kerja, kesempatan 
kerja dan 

pengangguran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanya jawab tentang  
permasalahan    dasar 
yang    berhubungan 
dengan tenaga   kerja 

di Indonesia 
 
 

Mendiskusikan 
dampak 

 

 Menjelaskan 
pengertian tenaga 

kerja, angkatan 
kerja dan 

kesempatan kerja 
 
 

 Menganalisis 
hubungan antara 
jumlah penduduk, 

angkatan kerja, 
kesempatan kerja 
dan pengangguran 

 
 
 

 Mengidentifikasi 
permasalahan dasar 
yang berhubungan 

dengan tenaga kerja  
di Indonesia 

(jumlah, mutu, 
persebarandan 

angka 

 
Tes tulis 

 
 
 
 

Tes tulis 
 
 
 
 
 
 

Obsevasi 
 
 
 
 
 

Penugasan 
 
 
 
 

Tes tulis 

 
Tes Uraian 

 
 
 
 

Tes pilihan 
ganda 

 
 
 
 
 

Lembar 
Observasi 

 
 
 
 

Tugas 
rumah (PR) 

 
 
 

Tes Uraian 

 
Apakah perbedaan 
tenaga kerja dan 
angkatan kerja ? 

 
 
 

Sebagian penduduk yg 
berfungsi ikut serta dlm 
proses produksi untuk 

menghasilkan 
barang/jasa disebut .... 

a. tenaga kerja    c. 
pencari kerja 

b. angkatan kerja d. 
pekerja 

 
Coba lakukan 

pengamatan bagaiman 
hubungan antara jumlah 

penduduk, angkatan 
kerja, kesempatan kerja 

dan pengangguran 
 

Jelaskan 3 dampak 

 
10 JP 

 
Guru PS 
Ekonomi 

 
Buku Materi 

 
 

Nara sumber 
 

Rubrik di 
media cetak 

yang memuat 
tentang 
kualitas 

tenaga kerja, 
masalah 
pengang 

guran dan 
lapangan 

kerja 
 

Lingkungan 
masyarakat 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

Peningkatan mutu 
tenaga kerja 

 
 

Peranan pemerintah 
dalam mengatasi 

masalah tenaga kerja 
di Indonesia 

pengangguran 
terhadap keamanan 

lingkungan 
 
 

Mendiskusikan cara   
meningkatkan mutu 

tenaga   kerja 
Indonesia 

 
Tanya jawab tentang  

peranan     
pemerintah  dalam     
mengatasi masalah    

tenaga  kerja 

pengangguran) 
 

 Mengidentifikasi  
dampak 

pengangguran 
terhadap keamanan 

lingkungan 
 
 

 Mengidentifikasi 
peningkatan mutu 

tenaga kerja 
 

 

 Mengidentifikasi 
peranan pemerintah 

dalam mengatasi 
masalah tenaga 

kerja di Indonesia 
 

 
 
 

Tes tulis 

 
 
 

Tes Uraian 

negatif  banyaknya 
pengangguran di suatu 

daerah ! 
 
 

Jelaskan bagaiman cara 
meningkatkan kualitas 

tenaga kerja 
 
 

Sebutkan 4 lembaga 
baik formal maupun non 
formal yang turut serta 

dalam penyaluran 
tenaga 
kerja ! 

Siswa 
 

Bursa tenaga 
kerja 
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Lampiran 2: Rencana Pelaksanaan Pembelajar 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Islam Sudirman Ambarawa 

Mata Pelajaran  : IPS Terpadu 

Kelas/Semester  : VIII/ 1 (Satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit  

Standar Kompetensi           : 7. Memahami Kegiatan Perekonomian 

Indonesia 

Kompetensi Dasar              : 7.1 Mendeskripsikan masalah 

ketenagakerjaan sabagai sumberdaya 

dalam kegiatan ekonomi, srta peranan 

pemerintah dalam upaya 

penanggulangannya 

Indikator                             :   

 Menjelaskan pengertian tenaga kerja, 

angkatan kerja dan kesempatan kerja 

 Menganalisis hubungan antara jumlah 

penduduk, angkatan kerja, kesempatan 

kerja dan pengangguran  

 Mengidentifikasi permasalahan dasar 

yang berhubungan dengan tenaga kerja  

di Indonesia (jumlah, mutu, 

persebarandan angka pengangguran) 

 Mengidentifikasi  dampak 

pengangguran terhadap keamanan 

lingkungan 

 Mengidentifikasi peningkatan mutu 

tenaga kerja 

 Mengidentifikasi peranan pemerintah 

dalam mengatasi masalah tenaga kerja 

di Indonesia  

  

1. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di harapkan siswa 

dapat : 

 Menjelaskan pengertian tenaga kerja 

 Menjelaskan pengertian angkatan kerja 

 Menjelaskan pengertian kesempatan kerja 

 Menganalisis hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, 

kesempatan kerja dan pengangguran  

 Mengidetifikasi dampak pengangguran terhadap keamanan 

lingkungan 

 Mengidentifikasi peningkatan mutu tenaga kerja 
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 Mengidentifikasi peranan pemerintah dalam mengatasi masalah 

tenaga kerja di Indonesia  

 

II. Materi Pembelajaran: 

 Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja 

 Hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, kesempatan 

kerja dan pengengguran 

 Permasalahan tenaga kerja di indonesia 

 Dampak pengangguran terhadap keamanan lingkungan 

 Peningkatan mutu tenaga kerja 

 Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja 

 

III. Metode Pembelajaran: 

 Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

 Ceramah Bervariasi,Tanya jawab  

 Diskusi 

 Observasi / pengamatan 

 

IV. Langkah-Langkah Kegiatan 

Siklus 1  

 

No. Kegiatan Belajar Mengajar Alokasi 

Waktu 

Metode 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Fase 1 

a. Salam dan presensi 

b. Guru menyampaikan tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai 

c. Guru menginformasikan model 

pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Two Stay Two Stray 

d. Guru mengingatkan pelajaran yang 

terkait dengan materi yang akan 

dipelajeri 

 

Kegiatan Inti 

Fase 2 

a. Guru mengadakan tanya jawab 

yang mengarah pada materi 

pelajaran  

b.  Dengan ceramah bervariasi guru 

menyampaikan pokok-pokok 

materi pelajaran 

Fase 3 

4 jam 

pelajaran 

atau 2 kali 

pertemuan 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

Dan 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

Diskusi 
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3. 

c. Guru mengelompokkan siswa,  

kelompok beranggotakan 4 orang 

Fase 4 

d. Siswa dalam kelompok 

mendiskusikan lembar kerja 

siswa siklus 1. Selama diskusi 

berlangsung, guru memantau 

kerja tiap-tiap kelompok dan 

memberi bimbingan pada setiap 

siswa yang mengalami kesulitan. 

Fase 5 

e. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya, guru 

membantu jalanya proses diskusi 

dan mengambil kesimpulan 

secara bersama. 

f. Siswa kembali ketempat duduk 

semula 

 

Kegiatan Penutup 

a. Guru membantu siswa membuat 

rangkuman 

b. Guru menugaskan siswa, 

mengerjakan soal tes siklus 1 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Siklus 2 

No. Kegiatan Belajar Mengajar Alokasi 

Waktu 

Metode 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Fase 1 

a. Salam dan presensi 

b. Guru mengumumkan kelompok-

kelompok yang yang sudah 

bekerja dengan baik 

c. Guru memberikan motivasi 

terhadap siswa 

Kegiatan Inti 

Fase 2 

d. Guru mengadakan tanya jawab 

yang mengarah pada materi 

pelajaran  

e. Dengan ceramah bervariasi guru 

menyampaikan materi pelajaran 

yang belum di pahami siswa 

pada siklus 1. 

Fase 3 

4 jam 

pelajaran 

atau 2 kali 

pertemuan 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Ceramah 

Dan 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Diskusi 
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3. 

f. Guru mengelompokkan siswa,  

kelompok beranggotakan 4 orang 

Fase 4 

g. Siswa dalam kelompok 

mendiskusikan lembar kerja 

siswa (LDS) siklus 2. Selama 

diskusi berlangsung, guru 

memantau kerja tiap-tiap 

kelompok dan memberi 

bimbingan pada setiap siswa 

yang mengalami kesulitan. 

Fase 5 

h. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya, guru 

membantu jalanya proses diskusi 

dan mengambil kesimpulan 

secara bersama. 

i. Siswa kembali ketempat duduk 

semula 

 

Kegiatan Penutup 

a. Guru membantu siswa membuat 

rangkuman 

b. Guru menugaskan siswa, 

mengerjakan soal tes siklus 2 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 
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V.  Media dan sumber belajar 

1. Media 

 Lembar diskusi siswa 

2. Sumber belajar 

 Nurdin.muh. 2008. IPS Buku sekolah elektronik.Surakarta. 

Penerbit : Pusat Perbukuan  Departemen pendidikan nasional 

 LKS Simpati IPS terpadu kelas VIII 

 Buku materi 

 

VI. Penilaian 

1. Teknik : Tes tertulis, tes lisan dan tanya jawab 

2. Bentuk instrument : Pilihan ganda 

 

 

 

 

 

Ambarawa, 11 April 2010 

 

 Guru pamong IPS  Mahasiswa Praktikan 

 SMP Islam Sudirman Ambarawa  Jurusan Ekonomi Pembangunan 

 

 

 

 

       Tutik Iriyaningsih, S.Pd   Darius fandiari 

         NIM :7101407256 
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KISI-KISI SOAL KETENAGAKERJAAN 

Kompetensi 

dasar 

Materi pokok indikator Aspek yang di nilai Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Mendeskripsikan 

permasalahan 

angkatan kerja 

dan tenaga kerja 

sebagai sumber 

daya dalam 

kegiatan  

ekonomi, serta 

peranan 

pemerintah dalam 

upaya 

penainggulangan

nya 

 

Pengertian tenaga 

kerja dan 

kesempatan kerja 

 

 

 

Hubungan antara 

jumlah penduduk, 

angkatan kerja, 

kesempatan kerja 

dan pengangguran 

 

 

 

 

Permasalahan tenaga 

kerja indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan 

pengertian tenaga 

kerja, angkatan kerja 

dan kesempatan kerja 

 

 

Mengenalisis 

hubungan antara 

jumlah penduduk, 

angkatan kerja, 

kesempatan kerja dan 

pengangguran 

 

 

 

Mengidentifikasi 

permasalahan dasar 

yang berhubungan 

dengan tenaga kerja di 

indonesia 

(jumlah,mutu,persebar

an dan angka 

pengangguran) 

 

1, 3, 8, 

41 

 

 

 

 

9, 12, 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, 11, 

27 

 

 

 

 

10, 15, 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 17, 

24, 32 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

42, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

18, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16, 26, 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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Dampak 

pengangguran 

terhadap keamanan 

lingkungan 

 

 

Peningkatan mutu 

tenaga kerja 

 

 

 

Peranan pemerintah 

dalam mengatasi 

masalah tenagakerja 

Indonesia 

 

 

Mengidentifikasi 

dampak pengangguran 

terhadap keamanan 

lingkungan 

 

 

Mengidentifikasi 

peningkatan mutu 

tenaga kerja 

 

 

Mengidentifikasi 

peranan pemerintah 

dalam mengatasi 

masalah tenaga kerja di 

indonesia 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34, 38 

 

 

14 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

29 

 

 

  13, 34 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

44 

 

 

7, 39 

 

 

 

 

 

30, 33 

 

 

 

 

45 

 

 

8 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 
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Uji Coba Instrumen Ketenagakerjaan 

Petunjuk 

 Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda 

silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada lembar soal. Jika anda ingin 

mengganti jawaban yang sebelumnya salah dengan jawaban yang baru, maka 

berilah tanda sama dengan pada jawaban sebelumnya. Periksa kembali jawaban 

anda sebelum dikumpulkan. Kumpulkan lembar soal dan lembar jawaban setelah 

selesai mengerjakan kepada guru. Terimakasih atas kerjasamanya.  

1. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat 

disebut...  

a. Tenaga kerja 

b. Angkatan kerja 

c. Karyawan 

d. Pengangguran 

 

2. Dibawah ini contoh yang bukan merupakan angkatan kerja adalah.... 

a. Pensiunan dan anak sekolah 

b. Ibu rumah tangga dan pedagang 

c. Gelandangan dan pensiunan 

d. Tukang becak dan karyawan 

 

3. Menurut peraturan pemerintah yang dimaksud dalam usia kerja adalah 

seseorang yang berusia... 

a. 10 sampai 60 tahun 

b. 15 sampat 65 tahun 

c. 20 sampai 65 tahun 

d. 25 sampai 60 tahun 

 

4. Masalah ketenagakerjaan muncul karena... 

a. Tidak adanya subsidi bagi pengangguran 

b. Banyaknya pejabat yang korupsi 

c. Kurangnya lapangan kerja  

d. Pembangunan daerah yang tidak merata 

 

5. Diantara contoh dibawah ini mana yang termasuk dalam angkatan kerja? 

a. Tukya adalah tukang bakso berusia 69 tahun 



 
 

118 

 

 
 

b. Ari adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun 

c. Shanty adalah model majalah tetap berusia 14 tahun 

d. Putri adalah karyawan bank berusia 33 tahun  

 

6. Perhatikan tabel dibawah ini! 

Go Kelompok Penduduk 

1 

2 

3 

4 

5 

Golongan yang bersekolah 

Golongan yang bekerja 

Golongan yang ibu rumah tangga 

Golongan pensiunan 

Golongan pejabat 

 Berdasarkan tabel diatas mana yang bukan termasuk penduduk dalam 

kategori labour force adalah... 

a. 1, 3 dan 5 

b. 1, 2 dan 3 

c. 1, 3 dan 4 

d. 2, 3 dan 5 

7. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata antara daerah satu dengan daerah 

lainnya menyebabkan... 

a. Pemanfaatan sumber daya alam yang kekurangan tenaga kerja lebih 

optimal 

b. Daerah yang kekurangan tenaga kerja banyak yang menganggur 

c. Daerah yang kelebihan tenaga kerja menjadi lebih makmur 

d. Pemanfaatan sumber daya daerah yang kekurangan tenaga kerja kurang 

maksimal 

 

8. Orang yang sama sekali tidak bekerja, tetapi sewaktu-waktu siap bekerja 

termasuk dalam... 

a. Setengah pengangguran 

b. Pengangguran tersembunyi 

c. Pengangguran terbuka 

d. Pengangguran 

 

9. Perhatikan jenis pengangguran dibawah ini! 

1. Pengangguran terbuka 

2. Pengangguran voluntari 

3. Pengangguran alamiah 

4. Pengangguran tertutup 

5. Pengangguran struktural 
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berdasarkan jenis pengangguran di atas, yang merupakan pengangguran 

berdasarkan sifatnya adalah... 

a. 1 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 4 

d. 4 dan 5 

 

10. Dibawah ini salah satu faktor yang mempengaruhi adanya angkatan kerja 

adalah... 

a. Sikap dan kejujuran 

b. Pendidikan dan perusahaan 

c. Jumlah penduduk dan usia penduduk 

d. Tingkat perekonomian dan bisnis 

 

11. Usia minimal angkatan kerja di indonesia adalah... 

a. 15 

b. 20 

c. 25 

d. 30 

 

12.  Tempat yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja 

disebut... 

a. Pasar 

b. Pasar modal 

c. Kesempatan kerja 

d. Pasar kerja/bursa kerja 

 

13. Berikut ini yang merupakan dampak pengangguran terhadap kehidupan sosial 

yaitu... 

a. Meluasnya jumlah angkatan kerja 

b. Meningkatnya kriminalitas 

c. Meningkatnya usaha sektor informasi 

d. Meningkatnya jalinan persatuan dan kesatuan antar tenaga kerja 

 

14. Meningkatnya pengangguran di indonesia mengakibatkan hal-hal dibawah 

ini,  kecuali.... 

a. Masyarakat yang sejahtera dan makmur 

b. Pendapatan perkapita pemerintah menurun 

c. Produktifitas pemerintah menuru tajam 

d. Adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok 
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15.  Perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja 

yang dinyatakan dengan prosentase disebut sebagai... 

a. Tingkat pengangguran 

b. Tingkat kesempatan kerja 

c. Tingkat tenaga kerja 

d. Tingkat angkatan kerja 

 

16. Fandi sedang bekerja namun pekerjaannya yang sekarang belum memuaskan, 

kemuduan dia keluar dan mengaggur sambil sampai memperoleh pekerjaan 

yang diinginkan, Fandi disebut sebagai... 

a. Pengangguran friksional 

b. Pengangguran kritis 

c. Setengah Pengangguran  

d. Pengangguran terselubung 

 

17. Angka yang menunjukkan presentase perbandingan jumlah pengangguran 

terbuka dengan jumlah angkatan kerja disebut... 

a. Angka pengangguran 

b. Angka tenaga kerja 

c. Faktor-faktor angkatan kerja 

d. Angka angkatan kerja 

 

18. Perhatikan tabel dibawah ini! 

NO JENIS JENIS PENGANGGURAN 

1 

2 

3 

4 

5 

Pengangguran terbuka 

Pengangguran struktural 

Pengangguran terselubung 

Pengangguran friksional 

Setengah pengangguran 

Berdasarkan tabel disamping, yang termasuk pengangguran menurut sifatnya 

adalah... 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 3 dan 5 

c. 2, 3 dan 4 

d. 1, 2 dan 5 

 

19. Jika jumlah penduduk berkembang pesat maka jumlah angkatan kerja akan... 

a. Menurun 

b. Meningkat 
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c. Tetap 

d. Stabil 

 

20. Pengangguran yang disebabkan kerena pengaruh musim disebut juga... 

a. Pengangguran struktural 

b. Pengangguran terselubung 

c. Pengangguran voluntari 

d. Pengangguran musiman 

 

21. Dibawah ini contoh tenaga kerja terdidik adalah... 

a. Sopir, teknisi dan mandor 

b. Sekretaris, sopir dan cleaning servis 

c. Sekretaris, direktur dan manajer 

d. Direktur, teknisi dan tukang kebun 

 

22. Angkatan kerja yang mempunyai pendapatan rendah atau jumlah jam kerja 

yang rendah disebut... 

a. Pengangguran terbuka 

b. Setengah pengangguran 

c. Pengangguran musiman 

d. Pengangguran teknologi 

 

23. Tujuan diadakannya bursa tenaga kerja adalah.... 

a. Memudahkan orang berpindah kerja 

b. Meningkatkan pendapatan 

c. Memudahkan pencari kerja mendapatkan informasi lowongan kerja 

d. Meningkatkan keuntungan perusahaan 

 

24. Jika seorang pekerja mengalami kecelakaan dalam pekerjaanya kemudian 

mendapatkan uang sebagai ganti dari peristiwa tersebut, maka seorang 

pekerja tersebut mendapatkan... 

a. Bonus 

b. Uang kaget 

c. Upah tambahan 

d. Jaminan sosial tenaga kerja 

25. Rajin, jujur, ulet, dan bertanggung jawab termasuk faktor kualitas tenaga 

kerja dalam hal... 

a. Kondisi fisik 

b. Keterampilan  

c. Sikap mental 
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d. Pendidikan 

 

26. Akibat dari rasionalisasi yang mengganti tenaga manusia dengan mekanisme 

mesin di dalam industri sekarang syanti menjadi penganggur. Syanti termasuk 

dalam golongan... 

a. Pengangguran teknologi 

b. Pengangguran sukarela 

c. Pengangguran terbuka 

d. Setengah pengangguran  

 

27.  Berikut yang bukan termasuk angkatan kerja potensial adalah... 

a. Direktur 

b. Pelajar 

c. Ibu rumah tangga 

d. Mahasiswa 

 

28. Masalah-masalah yang berkembang dalam dunia ketenagakerjaan sangatlah 

banyak. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam masalah ketenagakerjaan 

adalah... 

a. Sumber daya alam yang sangat melimpah 

b. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah 

c. Tingkat pengangguran yang tinggi 

d. Kurangnya keterampilan yang dimiliki tenaga kerja 

 

29. Upaya pemerintah untuk dapat memperluas kesempatan kerja adalah dengan 

cara... 

a. Menambah jumlah sekolah 

b. Menambah balai latihan 

c. Pengambangan industri padat karya 

d. Pengembangan industri padat modal 

 

30. Pemberdayaan tenaga kerja berupa penyaluran TKI keluar negeri adalah salah 

satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, namun disisi 

lain penyaluran TKI tersebut adalah untuk... 

a. Perluasan kesempatan kerja/lapangan kerja 

b. Meningkatkan keterampilan 

c. Meningkatkan kerja sama politik antar negara 

d. Mengurangi kepadatan penduduk 
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31.  PT. ACE melakukan perluasan wilayah perusahaan dengan mendirikan 

cabang perusahaan di tiga kota berpenduduk padat dengan perekrutan tenaga 

kerja dari daerah setempat, yang dilakukan PT. ACE termasuk dalam usaha... 

a. Peningkatan mutu tenaga kerja 

b. Perluasan lapangan kerja 

c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 

d. Memperoleh keuntungan kerja. 

 

32. Salah satu penyabab tenaga kerja di indonesia menjadi pengangguran 

adalah... 

a. Persebaran tenaga kerja merata 

b. Para pegangguran tidak bisa berwirausaha 

c. Tenaga yang bermutu dan berkualitas 

d. Banyaknya tenaga kerja yang malas-malasan 

 

33. Sebelum bekerja diperusahaan sebagai sekretaris, partiyem sempat kursus 

komputer terlebih dahulu, dengan demikian partiyem merupakan tenaga 

kerja... 

a. Terdidik 

b. Tak terdidik 

c. Terlatih 

d. Tak terlatih 

 

34. Untuk mengurangi angkatan kerja, program yang di lakukan pemerintah 

yaitu... 

a. Program KB dan wajib belajar senbilan tahun 

b. Trasmigrasi 

c. Latihan kerja 

d. Pemberdayaan angkatan kerja 

 

35. Lowongan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja menyebabkan 

angka pengangguran meningkat, terutama berdampak dalam bidang sosial. 

Adapun dampak dari pengangguran dibidang sosial adalah... 

a. Meningkatnya kriminalitas dan luasnya kesempatan kerja 

b. Sempitnya lapangan pekerjaan dan adanya permukiman kumuh 

c. Kualitas hidup menurun dan penduduk menjadi sejahtera 

d. Pendidikan semakin maju dan pendapatan meningkat 

 

36. Berikut upaya pemerintah untuk mengembangkan kesempatan kerja dalam 

negeri, kecuali... 
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a. Meningkatkan industri yang berbasis padat karya 

b. Bersama pihak swasta melakukan pelatihan kerja atau pemagangan  

c. Meningkatkan penyaluran kredit untuk usaha kecil menengah 

d. Membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 

 

37. Kesempatan kerja yang bertambah mengakibatkan pendapatan nasional 

bertambah sehingga pembangunan berjalan lancar. Pernyataan tersebut akan 

terwujud bila... 

a. Jumlah penduduk banyak dan padat 

b. Angka pertambah penduduk tinggi 

c. Produksi pertanian dapat ditingkatkan dengan modernisasi 

d. Kenaikan pendapatan nasional lebih besar dari pertambahan penduduk  

 

38. Program yang tepat untuk mengatasi kelebihan tenaga kerja yang sebagian 

besar lulusan sarjana adalah... 

a. Program pemagangan 

b. Program Link and match 

c. Program trasmigrasi 

d. Program penyebaran tenaga kerja 

 

39. Semakin banyak pengangguran semakin sempit pula kesempatan kerja. 

Tingginya pengangguran akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Padahal 

kesempatan kerja yang semakin meningkat bila diikuti dengan... 

a. Menurunkan kegiatan ekonomi 

b. Menurunkan pendapatan negera 

c. Meningkatkan pengagguran 

d. Meningkatkan kegiatan ekonomi 

 

40. Dibawah ini pilihlah pernyataan yang menunjukkan adanya hubungan antara 

peningkatan kesempatan kerja dengan peningkatan kegiatan ekonomi! 

a. Perluasan kesempatan kerja menciptakan kegiatan ekonomi 

b. Kesempatan kerja bertambah mengakibatkan kegiatan ekonomi 

bertambah 

c. Perluasan kesempatan kerja akan mempengaruhi berkurangnya kegiatan 

ekonomi 

d. Perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kegiatan ekonomi 
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e.  

 

41. Sopir bis adalah termasuk dalam golongan labour force, sedangkan dibawah 

ini yang termasuk potensial labour force adalah... 

a. Penduduk yang bekerja dan pelajar 

b. Ibu rumah tangga dan mahasiswa 

c. Penduduk yang bekerja dan pensiunan 

d. Pencari kerja dan pensiunan 

 

42. Jenis-jenis pengangguran 

1. Pengangguran terselubung 4. Pengangguran terbuka  

2. Pengangguran teknologi 5. Pengangguran struktural 

3. Pengangguran tertutup 6. Pengangguran friksional 

Dari data diatas yang termasuk dalam jenis pengagguran menurut 

penyebabnya adalah... 

a. 1, 2 dan 6 

b. 3, 4 dan 5 

c. 2, 3 dan 5 

d. 2, 5 dan 6 

 

43. Tingkat pengangguran di indonesia sangat tinggi, hampir tiap tahunnya 

jumlah pengangguran bertambah 2 juta orang. Hal ini disebabkan oleh... 

a. Pertumbuhan angkatan kerja yang terlalu cepat tidak di imbangi dengan 

adanya jumlah lowongan kerja yang memadai 

b. Tidak adanya pasar tenaga kerja 

c. Jumlah penduduk yang lebih besar dari pada tenaga kerja 

d. Jumlah pabrik yang terlalu sedikit 

 

44. Masih banyak di Indonesia daerah-daerah yang belum terkelola dengan baik. 

Banyak lahan-lahan kosong yang masih belum digarap dan memerlukan 

sentuhan tangan manusia. Seandainya lahan-lahan kosong tersebut di kelola 

dengan baik maka akan menyerap banyak tenaga kerja dan dapat 

meningkatkan hasil pertanian. Kenyataan yang ada pengangguran masih 

banyak didapati, upaya pemerintan yang seharusnya dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut yang paling tepat adalah dengan jalan... 

a. Peningkatan gizi 

b. Perbaikan gizi dan kesehatan 

c. Latihan kerja 

d. Trasmigrasi  
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45. Pada saat terjadi kekurangan kesempatan kerja upaya yang dilakukan oleh 

angkatan kerja di Indonesia sebaiknya adalah ... 

a. Mengurangi jumlah penduduk 

b. Menjalankan program KB 

c. Berusaha berwirausaha/mendirikan usaha sendiri 

d. Meningkatkan devisa negara 
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Jawaban Soal Ketenagakerjaan 

1. A 

2. A 

3. B 

4. C 

5. D 

6. C 

7. D 

8. C 

9. C  

10. C  

11. A 

12. D 

13. B 

14. A 

15. C 

16. A 

17. A 

18. B 

19. B 

20. D 

21. C 

22. B 

23. C 

24. D 

25. C 

26. A 

27. A 

28. A 

29. C 

30. A 

31. B 

32. D 

33. C 

34. A 

35. B 

36. D 

37. D 

38. B 

39. D 

40. D 

41. B 

42. D 

43. A 

44. D 

45. C 
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Lampiran 9: Lembar Diskusi Siswa 

LEMBAR DISKUSI SISWA I 

1. Uraikan yang dimaksud dengan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja 

dengan melengkapi bagan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat masalah-masalah ketenagakerjaan 

di Indonesia dan bagaimana cara yang dilakukan pemerintah Indonesia 

untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan! 

3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk pengangguran! 

4. Baca dan pahami wacana dibawah ini! 

Hana adalah seorang pelajar SMP kelas VIII disebuah sekolah 

daerah ambarawa. Dia memiliki kakak bernama Fandi, seorang 

mahasiswa fakultas ekonomi di unuversitas negeri semarang. Saat 

ini Fandi sudah semester 8 dan ia lahir tahun 1989. Ayahnya 

bernama Afif, berusia 59 tahun yang bekerja sebagai seorang montir 

Penduduk  
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disebuah bengkel mobil. Ibunya bernama Putri yang biasanya pada 

musim panen bekerja sebagai seorang buruh tani. Kebetulan saat ini 

tidak sedang musim panen jadi ibu hana hanya berada dirumah saja. 

Untuk membentu perekonomian keluarga ibu hana tadi membuat 

jajanan anak dan dipasarkan di Sekolah Dasar dekat rumahnya 

dibantu oleh Sinta yang memang masih berada di Sekolah Dasar 

tersebut. 

Berdasarkan wacana diatas, jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

a. Siapakah yang dapat disebut sebagai angkatan kerja, jelaskan? 

b. Siapakah yang dapat dikatakan sebagai tenaga kerja, jelaskan? 

c. Siapakah yang dikatakan sebagai bukan tenaga kerja, jelaskan? 

d. Dari wacana diatas apakah terdapat pengangguran? Kalau ada, siapa, 

termasuk dalam pengangguran jenis apa? Jelaskan!  
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LEMBAR DISKUSI SISWA II 

1. Jelaskan apa yang disebut dengan tenaga kerja dan angkatan kerja? 

2. Pahami dan lengkapi bagan dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebutkan dampak yang diakibatkan oleh persoalan pengangguran 

terhadap kehidupan masyarakat. 

4. Sebutkan usaha yang dilakukan untuk meningkakan mutu tenaga kerja? 

5. Sebutkan upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja di 

Indonesia! 

  

Pegangguran 

Berdasarkan .... Baredasarkan .... 
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Lampiran 10: Lembar Jawaban Diskusi Siswa 

JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA I 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia 

a. Mutu tenaga kerja 

b. Jumlah tenaga kerja 

c. Penyeberan tenaga kerja 

d. Angka pengangguran 

e. Kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya 

f. Rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja 

Penduduk  

Tenaga Kerja (penduduk usia 

keja atau usia produktif 

berumur 15-65 tahun) 

Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia 

kerja yang tidak bekerja dan tidak 

sedang mencari kerja) 

Bukan Tenaga Kerja (penduduk 

usia nonproduktif berumur 0-

14 dan 65 tahun ke atas) 

Angkatan Kerja (penduduk usia 

kerja yang bekerja maupun yang 

sedang mencari pekerjaan) 

Pengangguran 

Tersembunyi 

Pengangguran 

Terbuka 

Setengan 

Pengangguran 

Bekerja Penuh 
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g. Kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja 

h. Serangan tenaga kerja asing 

Upaya menanggulangi masalah 

a. Peningkatan mutu tenaga kerja 

b. Perluasan lapangan kerja 

c. Mengurangi tingkat pengangguran 

d. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

3. Macam-macam pengangguran 

a. Pengangguran berdasarkan sifatnya 

 Pengangguran terselubung 

 Pengangguran terbuka 

 Setengah pengangguran  

b. pengangguran berdasarkan penyebabnya 

 Pengangguran struktural 

 Pengangguran musiman 

 Pengangguran teknologi 

 Pengangguran devlasioner 

 Pengangguran friksional 

 Pengangguran voluntari 

4. Jawaban wacana 

a. Fandi, Afif, dan Putri 

b. Fandi, Afif, dan Putri 

c. Hana dan Sinta 

d. Ada, termasuk pengangguran musiman 

Keterangan : Penjelasan dari jawaban adalah pengembangan dari pemikiran siswa 

berdasarkan kerja kelompok 
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JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 2 

1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atu jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat. 

Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif (usia kerja), yaitu berumur 15-

64 tahun baik yang sudah ekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. 

2. Pahami dan lengkapi bagan dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dampak negatif yang diakibatkan oleh persoalan pengangguran dimasyarakat antara 

lain adalah peningkatan jumlah anak jalanan, kaum gelandangan, dan pengamen. 

Kualitas hidup menurun, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat serta 

meningkatnya angka kriminalitas. 

4. Cara meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja 

 Latihan untuk pegembangan keahlian dan keterampilan kerja(profesionalisme) 

tenaga kerja. 

 Pemagangan melalui latihan kerja di tempat kerja. 

 Perbaikan gizi dan kesehatan 

Pegangguran 

Berdasarkan Penyebabnya Bardasarkan Sifatnya  

Pengangguran struktural, 
pengangguran musiman, 
pengangguran teknologi, 
pengangguran friksional, dan 
voluntari 

Pengangguran terselubung, 
pengangguran terbuka, dan 
setenganh pengangguran 
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 Meningkatkan kualitas pensdidikan masyarakat dan menyesuaikan keahlian 

masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha melalui pendidikan formal, kursus-

kursus kejuruan, dll. 

5. Cara memperluas kesempatan kerja adalah dengan cara memperluas lapangan kerja 

 Membantu dan mendorong usaha berwira usaha 

 Membangun proyek padat karya 

 Meningkatkan pembangunan di tingket pedesaan 

 Membangun industri baru 

 Meningkatkan trasmigrasi 
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Lampiran 11: Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SMP Islam Sudirman Ambarawa 

Mata Pelajaran   : IPS (ekonomi) 

Kelas    : VIII E 

Alokasi waktu   : 4 jam pelajaran (2 kali pertemuan) 

Standar Kompetensi  

7. Memahami Kegiatan perekonomian Indonesia. 

Kompetensi Dasar  

7.1 Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber 

daya dalam kegiatan  ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya 

penainggulangannya 

 

Hari / tanggal : ....................................                        Kelompok : ........................ 

No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1 Menulis yang relevan dengan KBM      

2 Bekerja sama dengan kelompoknya      

3 Menghargai pendapat orang lain      

4  Bersama dengan kelompok mengerjakan LDS     

5 Berdiskusi dan bertanya antar siswa      

6 Menjalankan proses diskusi sesuai prosedur      

7 Bertanya pada guru     

8 Menjalankan tugasnya dalam kelompok     

9 Menyampaikan dan mendengarkan hasil diskusi pada 

kelompok lain dengan baik 

    

10 Melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan 

pelajaran 
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Catatan : 

Pengamatan dilakukan pada setiap kelompok  

Petunjuk Penilaian : 

Berilah tanda cek (V) untuk kolom skala penialian, sesuai dengan kriteria 

1=tidak baik  3=baik 

2=kurang baik  4=sangat baik 

Nilai Kriteria 

4=sangat baik Muncul dengan sangat jelas aspek pertanyaan selama pembelajaran 

3=baik Muncul aspek pertanyaan selama pembelajaran  

2=kurang baik Muncul aspek pertanyaan selama pembelajaran terdapat adanya kelemahan 

daria aspek yang ada 

1=tidak baik Tidak muncul aspek sikap pada pernyataan selama pembelajaran  

berlangsung 

Penilaian : 

A. 31< skor ≤ 40   sangat baik 

B. 21 < skor ≤ 30   baik 

C.  11 < skor ≤ 20   cukup baik  

D.  1  < skor ≤ 10   kurang baik 

       Semarang, ..................... 

        Observer 

 

       ____________________ 
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Lampiran 12: Lembar Respon Siswa 

LEMBAR RESPON SISWA TERHADAP PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF 

Berilah tanggapan pada setiap nomor pertanyaan berikut sesuai dengan pengalaman anda, 

dengan memberikan tanda (˅) pada kolom: 

SS :bila sangat setuju  TS : bila tidak setuju  STS : bila sangat tidak setuju 

S   : bila setuju   N   : nila netral 

NO PERTANYAAN 
TANGGAPAN 

SS S N TS STS 

1.  Saya merasa keinginan meningkatkan pengetahuan 

ekonomi terpenuhi melalui pembelajaran ini 

     

2.  Saya mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan 

pengetahuan ekonomi melalui pembelajaran ini. 

     

3.  Saya melaksanakan sungguh-sungguh pembelajaran 

kooperatif ini. 

     

4.  Saya merasa antusias dalam pembelajaran ini      

5.  Bila kelompok dijumpai hal yang kurang di pahami, kami 

bisa menanyakan pada guru. 

     

6.  Guru memperhatikan masalah yang sedang dihadapi 

kelompok kami 

     

7.  Tanggapan guru terhadap pertanyaan kami 

menyenangkan 

     

8.  Saya ikut berperan aktif dalam kelompoknya      

9.  Tugas yang diberikan oleh guru bersifat individu dan 

kelompok dapat kami kerjakan dengan baik 

     

10.  Hubungan dengan teman lain dalam proses dapat kami 

jalankan dengan baik 

     

11.  Kerja sama dalam kelompok saya cukup baik/kompak      

12.  Semua anggota kelompok mudah untuk diajak berdiskusi      
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